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செந்தமிழ்ச் வசாற்பிறள்பியல 

பேரகரமுதலி 
பத்தாம் மடலம் - இரண்டாம் பாகம் 

[ அயற்சொல் மடலம்] 

(௧க-டெள) 

/, 0014286010 
ட் 11/0ட0010&ட 01011004௩7 

01 பிட் [கிமி டக் 

7௦1. % - 87 || 

[௦ 1௦105] 

முனைவர் இரா. மதிவாணன் 

மதிப்புறு இயக்குநர் 

செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித்திட்ட ஒயக்கக எவளியடு 

தமிழ்நாடு அச 

2009 



செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்கக வெளியீடு - 27. 

முதற் பதிப்பு : திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2040 மடங்கல் (ஆவணி) (5608ம் 2009) 

க&னேோழாள்ளக/6 €டோா௦000௮ 01௦ ௦ ள்டாளாரி டகாடமக06, 17/01. 0 கோ 

பதிப்புரிமை  : தமிழ்நாட்டரசு 
டூ சேவை 0 12௱ரர20ப 

விலை : உருபா 400/- 

ாா௦6 ு ௬5. 400/- 

குறியீட்டெண் : 010 140.1:1-, 31474 144 

வெளியிட்டோர் : 

செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட 
இயக்ககம், 

சி-48. முதல் தளம், 
தமிழ்நாட்டு வீட்டுவசதி வாரிய அலுவலக வளாகம், 
அண்ணாநகர், சென்னை-600 040. 

அச்சீடு : 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் 
சி.பி.டி. வளாகம், தரமணி, 
சென்னை-600 113. 

நூல் கிடைக்குமிடங்கள் : 

செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட 
இயக்ககம், 

சி-48, முதல் தளம், 

தமிழ்நாட்டு வீட்டுவசதி வாரிய அலுவலக வளாகம், 
அண்ணாநகர், சென்னை-600 040. 

உகைத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் 
சி.பி.டி. வளாகம், தரமணி, 
சென்னை-600 113. 

ஸ்்ம்ம் நர : 

1160100216 07 1] உண] நிரு ௭௦10 21௦௨] 
பமாக்பகரு நிர் 6௦0, 

(- 48, 18171௦௦, 111.1... 
11ஈம் க்ரே, கறறக 11828, 
சேராம! - 40. 

இரப்ார்£ம் தர் : 

1யரஊாய ரர] 119114171௨ ௦5 ரிவர்] 
ஒர 0166, 

நகாவாகாம், நேரா -113. 

(0றர் 8 ஊ௨11௨16 ஈர : 

£ரா20101216 07 1 வார்] கழு 0010 2102] 
றடீர்ரு ௦/௦, 

- 48, 1111௦௦, 1 4/ ஙந. 
[1ம் கிஙவம6, கறறக 148287, 
பேரோகர் - 40, 

[பராம ௨1100௮] 115(11யர௨௦ ரரீ 1] 
ரய 0129, 

1்காவுமாம், நோள் -] 13. 



பதிப்புக்குழு 

முனைவர் இறா. மதிவாணன், மதிப்புறு இயக்குநர் 

தலைவர்-பதிப்புக்குழு 

திரு. மூத்து.பிச்சை, சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

முனைவர் மூ.கண்ணாண், சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

முனைவர் பா.வெற்றுிச்செவைன், சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

முனைவர் ௪. செந்திலாண்டனண், சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

முனைவர் இறா.கு.ஆஆல்துறை, சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

திரு.கா. இனமுருகு, சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

திரு.ச.கி. கணோசண், சிறப்பு நிலை ஒவியர் - முதனிலை 

திரு. ஈ. பூங்குன்றன், பதிப்பாசிரியர் 

திரு.க.கணேசண், பதிப்பாசிரியர் 

திரு.௬..ஷீரவேனு, பதிப்பாசிரியர் 

திருவாட்டி.8வ.௨உ.ய௱றாணரி, உதவிப் பதிப்பா சிரியர் 
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மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் 

"முத்தமிழறிஞா்” 
கலைஞூார் மு. கருணாநிதி 

செம்மொழிச் செம்மல் கலைஞர் பெருந்தகையே 
செம்மாந்த செந்தமிழர் பாவாணர் நுண்ணோக்கில் 
சீர்கொள் அகர முதலி வெளியிட்டுப் 
பேர்கொண்டீர் வாழ்க நெடிது! 
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அணிந்துரை - 

க. முத்துசாமி, இ.ஆ.ப. தமிழ் வளர்ச்சி, அறநிலையங்கள் (ம) செய்தித் துறை 
அரசு செயலாளர். தலைமைச் செயலகம், 

சென்னை 600 009. 

பிறந்த நாடும் பேசும் மொழியும் நாட்டு மக்களுக்கு இரு கண்கள். தமிழ்த்தாய் உலக 
மொழிகளுக்குத். தாய் | 

தொன்று நிகழ்ந்த தனைத்தும் உணர்ந்திடும் 
சூழ்கலை வாணர்களும் - இவள் 

. என்று பிறந்தவள் என்றறி யாத 

இயல்பினளாம் எங்கள் தாய்” என,பாரதி சிறப்பித்துப் பாடினார். 
செந்தமிழிலக்கியங்களைக் கொண்டதால் உயர்தனிச் செம்மொழி என்னும் தகுதிப்பாட்டுடன் தமிழ் 
செம்மாந்து நிற்கிறது. தமிழின் தனித்தன்மையை வேர்ச்சொல் ஆராய்ச்சி வாயிலாக 
நிறுவிக்காட்டியவர் இத்திட்டத்தின் முதல் இயக்குநர் மொழிஞாயிறு” ஞா. தேவநேயப் பாவாணர். 
மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் கலைஞர். அவர்கள் செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலித் திட்ட 
இயக்ககத்தை உருவாக்கித் தந்தார்கள். 

மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக இலக்கணக் கட்டமைப்புடன் திகழும் தமிழ் பிறமொழி 

உதவியின்றி தனித்தியங்கும் தகுதிபெற்றது. 
“ தனித்தியங்கும் தன்மை தமிழினுக் குண்டு 
தமிழே ஞாலத்தின் தாய்மொழி பண்டு” 

என்று பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அழகாகக் குறிப்பிட்டார். 

அயலவர் தொடர்புகளால் பிறமொழிச் சொற்கள் தமிழில் கலந்தன. இக்கலப்பு கடந்த 
மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக ஏற்பட்டதால் தமிழில் புகுந்த கலப்பினை ஆராய்ந்து பிரித்தெடுத்து 
'அயற்சொல் மடலம்' எனும் வகைப்பாட்டில் கொடுத்திருப்ப தனை அறிந்து மகிழ்ச்சியடைகிறேன். 
மேலும், அந்த அயற்சொற்களுள் பொதுமக்கள் வழக்கிலும் புகுந்த சொற்களுக்குத் தமிழ்ச் சொற்கள் 
காட்டி அயற்சொற்களை நீக்கித் தூய தமிழ்ச்சொற்களை வழங்குவதற்கு வழிவகை காட்டப்பட்டுள்ளது. 
இம்முயற்சி பிறசொல் கலவாமல் தமிழைப் பயன்படுத்துவோர்க்குப் பெரிதும் பயன்படும். 

வானுயர்ந்த பொதியமலையில் தோன்றி மன்னுபுகழ் மூவேந்தர் மடியில் தவழ்ந்து 
பழமைக்கும் பழமையாய், புதுமைக்கும் புதுமையாய் விளங்கும் தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கு 
இப்பேரகரமுதலி பெருந்துணைபரியும். இவ்வகையில் புத்தம்புதிய துறைகளில் தேவைப்படும் 
சூழல்களில் மரபார்ந்த சொற்களைப் படைத்து, தமிழை எதிர்காலத்தேவைகட்குத் தகுதிப்படுத்துவது 
நம் கடமை. அதற்கும் இத்துறைப் பணியாளர்கள் உதவுவார்களென நம்புகிறேன். 

இவ்வகரமுதலிப் பணியில் அரசின் திட்டங்களை நிறைவுறுத்த நாளும் கருத்தூன்றிப் 
பணியாற்றும் தமிழறிஞர் அனைவர்க்கும் என் நல் வாழ்த்துகள். 

1, டயம். 

(௧. முத்துசாமி) 



பதிப்புரை 

வளர்ந்து வரும் உலகில் மலர்ந்து வரும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுக்கு 

ஈடுகொடுக்கும் வகையில் மொழியும் வளர வேண்டும். மொழிவளம் என்பது சொல்வளம். 

சொல்வளச் செழுமையைப் போற்றுவதும் பெருக்குவதும் அகரமுதலித் தொகுப்பின் 

தலையாயப் பணி. அதிலும் வேர்ச்சொல் மூலம் காட்டிச் சொற்பிறப்பு விளக்குவது உலக 
மொழியாராய்ச்சியாளர்க்கும் மாந்தநூலார்க்கும் அடிப்படை ஆய்வுச் சான்றுகளாக 

அமையும். 

அகராதியைப் பாவாணர் அகரமுதலி என்றார். ஆதி என்பது வடதமிழ் என்னும் 
பிராகிருதச் சொல்லாதலின் அதனைவிடுத்து அகரமுதலி எனும் சொற்படைத்தார். 
முத்தமிழ் அறிஞராகவும் செம்மொழிச் செம்மலாகவும் விளங்கும் தமிழக முதல்வர் கலைஞர் 
அவர்கள் உருவாக்கிய இந்த அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் இறுதி மடலங்களை 
வெளியிடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. பிறமொழிகளிலிருந்து சொற்களைக் கடன் பெறுவது 
உலக மொழிகள் அனைத்திலும் காணப்படும் பொதுவியல்பு. கடன்பெற்ற பிறமொழிச் 
சொற்களைப் பெரும்பாலான மொழிகளால் விலக்கிக் கொள்ள முடிவதில்லை. பிறமொழிச் 
சொற்களை முற்றாக நீக்கித் தன்சொற்களைப் படைத்துக் கொள்ளும் திறன் வாய்ந்தது 
தமிழ்மொழி. இந்தச் சிறப்பினைப் புலப்படுத்தும் பாங்கில் அயற்சொற்களை மட்டும் 
அயற்சொல் மடலம் எனத் தனியாகத் தொகுத்து வெளியிடப்படுகிறது. 

இம்மடலம் மூன்று பாகங்களாக வெளியிடப்படுகிறது. இத்தொகுப்புப் பணிக்கு வேண்டிய 
உதவிகளைத் தக்காங்கு வழங்கிய தமிழக அரசுக்கும் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையைத் தன் 
பொறுப்பில் பேணும் தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு கலைஞா் மு. கருணாநிதி 
அவர்களுக்கும் தமிழ்வளர்ச்சி, அறநிலையங்கள் மற்றும் செய்தித் துறையின் அரசுச் 
செயலாளர் உயர்திரு. க.முத்துசாமி, இ.ஆ.ப. அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கக் 
கடமைப்பட்டி ருக்கிறோம். இதனை நன்கு வெளியிட உதவிய உலகத் தமிழாராய்ச்சி 
நிறுவனத்தாருக்கும், இப்பணிக்கு அயராது உழைத்த அகரமுதலித் திட்டப் பணியாளர் 
அனைவர்க்கும், நெஞ்சார்ந்த நன்றியுடையோம். 

மதிப்புறு இயக்குநர் 



ஆய்வு மூன்னுரை 
அயற்சொல் மடலம் 

மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப்பாவாணர் அவர்கள் தலைமையில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் 
செம்மொழிச் செம்மல் முத்தமிழ்க் காவலர் கலைஞர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அகரமுதலித் திட்ட 
இயக்ககம் இதுவரை 25 பாகங்களை வெளியிட்டுள்ளது. இப்போது 26ஆம் பாகமாக அயற்சொற் மடலத்தின் 
முதற்பாகம் வெளியிடுவதில் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் பெருமை கொள்கிறது. 

தமிழக அரசின் தளரா உதவியால் வளரும் பயிராகச் செழித்து வண்டமிழுக்கு வளம் சேர்த்துச் 
செம்மொழி எனும் தகவுபெற்ற தமிழுக்கு அணிகலன்களாக அகரமுதலி வெளியீடுகள் அமைந்துள்ளன எனில் 

அது மிகையாகாது. 

ஆங்கிலம் தமிழோடு முந்நூறு ஆண்டுகளாகத் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. ஆனால், சமற்கிருதம் 
தமிழோடு மூவாயிரம் ஆண்டுகளாகத் தொடர்பு கொண்டிருந்ததால் ஆங்கிலத்தைவிட அரபியம், பாரசீகம் 
போன்ற செமித்திய மொழிகளைவிட, சமற்கிருதச் சொல்லாட்சிகள் மிகுதியாகத் தமிழில் புகுந்துள்ளன. 

தமிழ் மலையாம் மறைமலையடிகள், மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர், பாவலரேறு 
பெருஞ்சித்திரனார் போன்ற பெருமக்கள் சமற்கிருதம் உள்ளிட்ட அனைத்து அயற்சொற்களையும் அறவே 
களைந்து என்றுமுள இனித்தமுடைய தனித்தமிழை மீட்டெடுத்தனர். அவர்கள் மீட்டெடுத்த முயற்சியை 
வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்ததே அயற்சொல் மடலம். 

சொல்வளம் 

“தமிழைப்போலச் சொல்வளமுள்ள மொழி உலகத்தில் வேறொன்றுமில்லை... தமிழ் பழைமையான 
மொழியாயும், சென்ற மூவாயிரம் ஆண்டுகளாகத் தளர்ச்சியடைந்து வருவதாயும், வழங்கும் நிலம் வரவரக்குறுகி 
வருவதாயும், குறுகிய தன்னாட்டிலும் பெருகிய பகையுள்ளதாயும், தன் மக்களாலும் தள்ளப்படுவதாயும் இக்கால 
நூல்கள் எழுதப்படாததாயும், அரசியன் மொழியல்லாததாயும், எத்துணையோ கலைகளும் நூல்களும் 

சொற்களும் இறந்துபட்டும் வழக்கற்றுமுள்ளதாயும், இது போதுள்ளனவும் வழக்கற்று வருவதாயும் உள்ளது" *, 

உலகிலுள்ள எம்மொழியிலும் அயற்சொல் கலவாத நிலை இல்லை என்றும் அயற்சொற்களை 
வழங்குவதனால் மொழி வளர்ச்சியடையும் என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர். இதற்கு வரையிகந்து அயற்சொற்களைக் 

கடன்பெற்ற ஆங்கில மொழியை எடுத்துக்காட்டுவர். ஒரு மொழியில் குறிப்பிட்ட பொருளையோ கருத்தையோ 

தெரிவிக்க சொல் இல்லாத நிலையில் அதற்குரிய சொல்லாக்கம் உருப்பெறா நிலையில் அயற்சொல்லைக் கடன் 
வாங்குதல் ஒருவகை. ஆயின், வழக்கிலுள்ள சொற்களைக் கையாளாமல் அவற்றிற்கு இணையான பிறமொழிச் 
சொற்களைக் கையாள்வது எவ்வகையில் மொழி வளர்ச்சிக்கு உதவும்? உவகை, களிப்பு, மகிழ்ச்சி என 

இனிமையான சொற்களிருக்க அவற்றிற்கு மாற்றாக ஆனந்தம், சந்தோஷம், குஷி, ஜாலி என அயற்சொற்களைப் 

பயன்படுத்துவது எங்ஙனம் தமிழ் வளத்தைப் பெருக்கும்? இவ்வகையில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான 

அயற்சொற்கள், குறிப்பாகச் சமற்கிருதச் சொற்கள் ஒரு பொருட் பன்மொழிகளாகவே தமிழில் 
இடம்பெற்றுள்ளன. எ-டு: சொல்-வார்த்தை, நீர்-ஐலம், துப்புரவு-சுத்தம், விலங்கு-பிராணி, கூலம்-தானியம், 
விண்மீன் நட்சத்திரம், சாறு-ரசம், கையூட்டு-லஞ்சம், அகவை-வயது, அறம்-தருமம், இரப்போன்- 
பிச்சைக்காரன், இழப்பு-நஷ்டம், நலம்--செளகரியம். 

வழக்கற்றசொல் 

வழக்கில் இடம்பெறாத பழைய சொல் எளிதாய்ப் பொருள் உணர்த்துவது இல்லை. ஆகையால் அதற்கு 
ஈடான பிறமொழிச் சொல்லைப் பயன்படுத்துவது எளிதாய் அமையும் என்று குறிப்பிடுவாரும் உளர். வழக்கற்ற 
சொல் எளிதில் பொருளுணர்த்தாமைக்குரிய கரணியம் அச்சொல்லின் குற்றமன்று. அதனைப் 

பயன்படுத்தாததொன்றே அது எளிதில் பொருளுணர்த்தா நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும். இதனை “நீண்ட 

. காலமாக உறவாடாத மக்கள் அயலாராகத் தோன்றுவது போன்றே நீண்ட காலமாக வழங்காத சொற்களும் 

அருஞ் சொல்லாய்த் தோன்றுகின்றன " என்று எடுத்துக்காட்டி விளக்கினார் பாவாணர். 

1 பாவாணர், சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள், தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2000 (முதற்பதிப்பு 1949), பக்.72. 



இந்திய மொழிகளில் பிறசொல் கலவாமல் எழுதவும் பேசவும் ண்டு ஒரே மொழி தமிழ்மொழி. இதனை 

நிலை நாட்டும் உயரிய நோக்கத்தை மொழிஞாயிறு பாவாணர் தம் வாணாட் குழிபையளர்கை அிகாண்டிருந்தார. 

இலக்கியம், இலக்கணம், வரலாறு, உலகியல், அறிவியல், கணிதம், கணியம் போன்று, துறைகளில் முழுமையாகத் 

தமிழாக்கம் செய்யப்படாத சமற்கிருதச் சொற்களின் நிலைப்பு நீடித்தது. குறிப்பாகத் தமிழ் மருத்துவ நூல்கள், 

ஒரிலக்கம் பாடல்களுக்கு மேற்பட்டவை, சமற்கிருதத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டபோது மூலத் தமிழ்ச் சொற்கள் 

உருவறிய முடியாமல் மறைந்து போயின. மருந்துகளின் பெயர்களும் மூலம் இழந்தன. அவற்றையும் மீ ட்டெடுக்க 

முயன்ற முயற்சியில் ஒரளவு துப்பு துலங்கியிருக்கிறது. அகரமுதலி திருந்திய ட வங்கர் வெளிவரும்போது 

சமற்கிருதமாக உருமாறிய தமிழ்ச் சொற்கள் முழுமையாக மீட்டெடுக்கப்படும். அதற்கான இடைக்கால ஏற்பாடாக 
முற்றிலும் தமிழாக்கப்படாத மருத்துவச் சொற்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

சொற்கடன் 

“திராவிட மூலத்தினின்று முளைத்த சொற்கள் சமற்கிருதத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன என்பதைப் 

பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பே ஏற்றுக்கொண்டேன்.... ஆங்கில மொழியில், பிரித்தானியச் சொற்கள் எந்த அளவு 
கலந்துள்ளனவோ அந்த அளவு திரவிடச் சொற்கள் சமற்கிருதத்தில் கலந்துள்ளன. ஆனால் இவ்வுண்மை 
நெடுங்காலமாக உணரப்படவில்லை. எங்கேனும் ஒரு சொல் சமற்கிருத மொழியிலும் தமிழ் மொழியிலும் 

இருந்தால் அதை உடனே சமற்கிருத மூலத்தினின்று உருவானது என்று கருதிவிடுகின்றனர். பெரும் 

எண்ணிக்கையிலான சமற்கிருதச் சொற்கள் திரவிடமொழிகளில் வழக்கிலுள்ளன. இத்தகைய சொற்களைத் 
தமிழ், தெலுங்கு அகரமுதலித் தொகுப்பாளர்கள், சமற்கிருதச் சொற்களாகக் கருதி இயற் சொற்களான 

தம்மொழிச் சொற்களினின்று பிரித்து வழங்கி வந்திருக்கின்றனர். சில இடங்களில் தமிழ் சமற்கிருதத்தினின்று 
கடன் பெற்றதா, சமற்கிருதம் தமிழினின்று கடன் பெற்றதா என்னும் ஐயம் நிலவுகிறது. தமிழ்வாணர்களைப் 
போல் சமற்கிருதவாணர்கள் எப்போதும் பிரித்துக் காட்டவில்லை. யாரேனும் ஒர் ஆசிரியர் தாம் வாழும் உள்ளூர் 
அல்லது வட்டார மொழிச் சொற்களைப் பயன்படுத்திவிட்டால் (யாப்பமைதிக்காகவும் அல்லது வேறு 
கரணியங்களுக்காகவும் சமற்கிருதம் பேச்சு மொழி என்ற தகுதியை இழந்தபின் அவ்வாறானவை அருகிய 
வழக்காக இருப்பது இயல்பு), அவற்றைத் தவறாது சமற்கிருதச் சொற்கள் என்று குறிப்பிட்டு விடுகின்றனர்”! 

மொழிக் கடன்பெறுவது தேவை கருதிப் பெறுவது பெருமை கருதிப் பெறுவது என இருவகைப்படும். 
தமிழில் கடன் கொள்ளப்பட்ட வடசொற்களுள் பெரும்பான்மையானவை பெருமை கருதிப் பெற்றவை என்பது 
குறிப்பிடத்தக்க து. 

இந்நிலையில் தமிழ் அகரமுதலிகள் பெரும் எண்ணிக்கையிலான சொற்களை வட சொற்கள் எனக் 
காட்டியுள்ளன. அவற்றுள் பெரும்பான்மையானவை மக்கள் வழக்கில் இடம்பெறாதன. இலக்கியங்களில் 
இடம்பெற்ற வடசொற்களல்லாமல் வழக்கில் உள்ளனவாகப் பல வடசொற்களை அகரமுதலிகள் காட்டுகின்றன. 
அவற்றுள்ளும் பல பெரும்பான்மையோரால் கேள்விப்படாத சொற்கள். இவை போன்றனவல்லாமல் சென்ற 
நூற்றாண்டில் விளைந்த தமிழுணர்வின் கரணியமாகத் தமிழில் கலந்த வடசொற்கள் பல வழக்கு வீழ்ந்து 
வருகின்றன. எ-டு: அபேட்சகர்-வேட்பாளர். 

1 1886 109 ₹61( 06௭5082060 (424 5006 80106 ௦4 0214௮ 011918 685 0பஈ0 (ர் வலு ராம் 58ல் *00ெப265.... 1௨௨ 18 070080 80௦51 1806 8 றா௦௦௦11௦ஈ 04 டாவ ஸமா | ॥ $கா5(எர, 86 ௦7 இரக ௩௦06 1 டாழ5; பர் 1845 நா௦ம்க்ப்ரு 25 

ர், ன கட் ் 6 ௦8 08056, 650௪01] ௮8௪ 
ம் ச் 3 [1 ஒவ ல ் ட்ப] 15. 5 4 ட ச 

25 1010ம் 85% 00௧ சர்ர் ௭௦௦20 பி௮1165 2௨ ஒர. - பர்கர் அன்று கம்லா 1 அதான்; ரராகவ சி, கோவ [9] 5௦ம் 1ஈ018ஈ “வார்டு ௦1 ட8௦ப2095, 285 19687. (௭ ஸின் 1913) 8,566. ணை பவனை படபடப்பு 



“தமிழ்ச்சொல் வட பாடைக்கட் செல்லாமையாலும் வடசொல் எல்லாத் தேயத்திற்கும் 
பொதுவாகலானும், இவை வட சொல்லாக ஈண்டு வழங்கப்பட்டன வெனல் வேண்டும்” (சேனாவரையர்) என்றாற் 

போன்று தமிழன்றி வடமொழி ஒரு போதும் கடன்பெறாது என்னும் பிழைக் கருத்து, பன்னூறு ஆண்டுகளாக - 

நிலவி வந்துள்ளதன் விளைவாகப் பல தூய தென் சொற்கள் வடசொற்களாகக் கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளன. 

தமிழில் திசைச்சொல் அயற்சொல் வேறுபாடுகள் 

வேற்று மொழித் தாக்கமில்லாத தாய்மொழியிலுள்ள மரபார்ந்த சொற்கள் இயற்சொற்கள் எனப்படும். 

இவற்றை மரபிலக்கணத்தார் பெயர் வினை இடை உரி என நால்வகைப்படுத்துவர். 

பேச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலுமுள்ள இயற்சொற்கள் பண்டுதொட்டே செய்யுள் வழக்கில் ஒரு 

பொருள் குறித்த பல சொல்லாகவும் பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல்லாகவும் திரிபுற்றவற்றைத் தனியாகப் 
பிரித்துத் திரிசொல் என்றும் நெடிய வரலாற்றுக் காலத்தில் மக்கள் வழக்கில் வட்டார வழக்காகத் 

திரிபுற்றனவற்றைத் திசைச்சொல் என்றும் வகைப்படுத்தினர். இவையல்லாமல் பிற குடும்ப மொழிச் சொற்களும் 
தாய்மொழியில் கலப்பதுண்டு. அவ்வகையில் தமிழ்நாட்டுக்கு முப்புறமும் கடல் எல்லையாக இருத்தலின் 

வடதிசை வாயிலாக மட்டும் பிற குடும்ப மொழிச் சொற்கள் தமிழில் புக வாய்ப்புண்டாதலின் தொல்காப்பியர் 
தமிழில் புகத்தக்க பிற குடும்ப மொழிச் சொற்களுக்கு வடசொல் எனப் பொதுவாகப் பெயரிட்டார். இயற்சொல், 
திரிசொல், திசைச் சொல், வடசொல் எனச் சொற்களை நால்வகைப்படுத்தினார். 

இக்காலத்தில் பிறமொழிச் சொற்கள் நிலவழியாகவும் கடல் வழியாகவும் எல்லாத் திசைகளிலிருந்தும் 

வருதலால் வடசொல் என்பதைத் தவிர்த்து அயற்சொல் என வகைப்படுத்த வேண்டியுள்ளதால் 

வடமொழியுள்ளிட்ட பிற மொழிக் கடன் சொற்கள் அடங்கிய இத்தொகுதிக்கு அயற்சொல் மடலம் எனப் பெயரிட 

நேர்ந்தது. 
தமிழின (திரவிட) மொழிகள் தமிழின் கிளை மொழிகளாகக் கிளைத்து வளர்ந்தவை. அச்சொற்கள் 

தமிழுக்குத் திசைச் சொற்களாக இருத்தலின் அவை தமிழ்ச் சொற்களாகவே கருதப்பட்டுத் தமிழ்ச் சொல் 

வளத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. தமிழில் வழக்கிறந்து திராவிடமொழி வழக்கில் உள்ளதைத் தமிழ்ச்சொல்லென்று 
கொள்வதற்கு எவ்வகைத் தயக்கமும் இல்லை. 

வடதமிழ் எனும் பிராகிருதத்தில் வழங்கிய தமிழ்ச்சொற்களுள் பல ஒருசார் பிறழ்ந்த 

ஒலிப்புடையனவாயினும் பிறமொழி எழுத்தாலன்றித் தமிழ் எழுத்தால் எழுதிக் காட்டத்தக்கனவும் திசைச் 

சொல்லாகவே ஏற்று தமிழ்ச் சொல் வளத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

தமிழிலிருந்து பிராகிருதத்தின் வாயிலாக வடமொழிக்குச் சென்று மீண்டும் பிராகிருதத்தின் 

வாயிலாகத் தமிழுக்கு வந்த சொற்களும், தமிழிலிருந்து வடமொழிக்குச் சென்று வடமொழி ஒலிப்பை 

ஏற்றுக்கொண்ட தமிழ்ச் சொற்களும் அயற்சொற்களாகவே கருதப்பட்டு அயற்சொன் மடலத்தில் 

சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

பிராகிருதம் ஒரு காலத்தில் தமிழின் கிளைமொழியாக வடநாட்டில் பேசப்பட்டது. இதனை வடதமிழம் 

என்றனர். அக்காலத்திய சொல்லாட்சிகளில் தமிழ்மரபிலிருந்து திரிந்தனவற்றை மட்டும் திசைச்சொல்லாக 

ஏற்றுள்ளோம். பிராகிருதத்திலிருந்து பிறந்த வடநாட்டு மொழிகளில் சமற்கிருதக் கலப்பு மிகுந்த பிறகு 

உருமாறிய வடபுல மொழிச் சொற்களில் பன்மடிபுத் திரிபுற்ற வடதமிழ்ச் சொற்கள் அயற்சொற்களாக 

வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் எனும் மூன்று நிலைகளில் ஊடாடும் சொற்கள் மட்டும் தமிழ்ச் 

சொற்கள். திசைச் சொல் வரம்பைக் கடந்தன அனைத்தும் உலகப் பிறமொழிச் சொல் வகை சார்ந்த 

அயற்சொற்கள். இவை வேற்றுக்குடும்ப மொழிச் சொற்கள். இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் எனும் 

மூவகையும் தமிழுக்குத் தன் குடும்ப மொழிச் சொற்கள். வேற்றுக்குடும்ப அயற்சொற்களுக்குத் தேவை கருதி 

தமிழில் கலைச் சொல் படைத்துக் கொள்வது கடன் சொற்களின் பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும். இவ்வகைக் 

கலைச் சொற்களும் அகரமுதலியில் இடம்பெற்றுள்ளன. 



“இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல்லென்று 

அனைத்தே செய்யுள் ஈட்டச் சொல்லே ' (தொல்.சொல்.397) என்று நான்கு வகைச் சொற்களைப் பற்றித் 
தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது. 

“தொல்காப்பியர் காலத்தில் தமிழ்ச் சொற்கள் இலக்கண முறையிற் போன்றே சொற்பிறப்பியல் ப 
முறையில் நான்காக வகுக்கப்பட்டன. முதலாவது தன்சொல் அயற்சொல் என்கிற முறையில் தென்சொல் 
வடசொல் என்ற பாகுபாடும், பின்பு தன் சொற்குள் செந்தமிழ் கொடுந்தமிழ் என்கிற முறையில் நாட்டுச் சொல் 
திசைச் சொல் என்ற பாகுபாடும், பின்பு நாட்டுச் சொற்கள் இயல்பும் திரிபும் பற்றி இயற்சொல் திரிசொல் என்ற 
பாகுபாடும் தோன்ற இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல் என நான்கமைந்தன. 

தெலுங்கு கன்னடம் முதலிய திராவிட மொழிகள் முற்காலத்தில் கொடுந்தமிழா யிருந்தமையின், 
அவற்றின் சொற்கள் திசைச்சொற்கள் எனப்பட்டன. இன்று அம்மொழிகள் ஆரியக் கலப்பால் வேற்றுமொழியாய் 
வழங்குகின்றமையான், வேற்றுமொழிச் சொற்களையெல்லாம் திசைச் சொல்லெனக் கூறுவது தவறாம். 
முற்காலத்தில் திசைச் சொல்லாகக் காட்டப்பட்ட கொடுந்தமிழ்ச் சொற்களே இன்றுந் திசைச் சொல்லாகும். 

வடமொழி யொன்றே முற்காலத்து வழங்கிய அயன்மொழி. அதனால், அதன் சொல் அம்மொழிப் 
பெயராலேயே வடசொல் லெனப்பட்டது. அதுபோல் இதுபோது தமிழில் வழங்கும் பிறமொழிச் சொற்களும் 
ஆங்கிலச் சொல் போர்த்துக்கீசியச் சொல் என அவ்வம் மொழிப் பெயராலேயே அழைக்கப்படல் வேண்டும். 
எழுத்துக்கடன் 

பொதுவாகப் பெயர்ச்சொற்களையே ஒரு மொழி கடனாகப் பெறும். இதை “வடசொல்லுள்ளும் 
பெயரல்லது செய்யுட் குரியவாய் வாரா” (சேனாவரையர்) என்று உரையாசிரியர் காலத்திலேயே 
குறிப்பிட்டுள்ள து கவனிக்கத் தக்கது. 

ஒருமொழி பிறமொழிகளிலிருந்து சொற்களைக் கடன்பெறலாம். ஆனால் பிறமொழிக்குரிய எழுத்துகள் அல்லது எழுத்தொலிப்புகளைக் கடன்பெற்ற மொழிகள் வேற்று மொழிகளாகத் திரிந்து விடுகின்றன. உலகில் மொழிகள் பலவாகப் பெருகுவதும் சிறுபான்மை மொழிகள் மறைவதும் பிறமொழி எழுத்தொலிப்புகளைக் கடன் வாங்கியபின் சின்னஞ்சிறு கிளைமொழிகளாகவும், வட்டார வ ழக்கு மொழிகளாகவும் தேய்ந்து போவதால்தான் 
எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ் உலகழுதல் செம்மொழி எனும் தகுதியுடன் இலக்கிய இலக்கண வளம் கொண்டது. பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளைக் கடந்தும் செம்மை இழவாத நிலை தன் எழுத்தொலிப்புகளைப் பிறமொழி எழுத்தொலிப்புத் தாக்குதல்களிலிருந்து காத்துக் கொண்டதால்தான் என்பதை மொழியாராய்ச்சி அறிஞர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்நிலைப்பாட்டை வலியுறுத்துவதற்கென்றே தொல்காப்பியம் வடதிசையிலிருந்து வரும் கடன் சொற்களைத் தமிழ் உள்வாங்கிக் கொண்டாலும் அவற்றைப் பிறமொழி எழுத்தொலிப்பு நீக்கி முற்றிலும் தமிழ் எழுத்தொலிப்புகளிலேயே எழுதவேண்டும் என்கிறது 
“வடசொற் கிளவி வடவெழுத் தொரீஇ 

எழுத்தொடு புணர்ந்த சொல்லாகுமே” (தொல்.சொல்.401) 
தமிழில் பிறமொழி எழுத்துகள் பகலாகாது என்பதற்காகத் தமிழ் எழுத்துக் காப்புப் போராளிகள் பழந்தமிழர் வரலாறு நெடுக வாழ்ந்துள்ளனர் எனத் தெரிகிறது. 

வடமொழியில் தற்சமம்-தற்பவம் என்பன இலக்கண பரபு இகந்தவை 
ஒரு மொழியில் தன்சொல் என்றும் கடனாகப் பெ 

காணப்படும். இரண்டு மொழிகளுக்கும் பொ 
சொற்பிறப்பு ஆராய்ச்சி இந்த உண்மையை ௦ 

றப்பட்ட அயற்சொல் என் றும் இரண்டு வகைப்பாடே ப 
துவான சொல் என்று எதுவும் எக்காலத்திலும் இருந்ததில்லை. 
வளிப்படுத்திக் காட்டிவிடும். 

1 பாவாணர், தொல்காப்பியம் சொல்லிலக்கணம், சேனாவரையருரை, கழகம், நூற்பா அடிக்குறிப்பு. 



ஆதலின் வடமொழிக்கும் பிற இந்திய மொழிகளுக்கும் பொதுவான சொல் எனப் பொருள்படும் தற்சமம் 
என்னும் இலக்கண வகைப்பாடு மொழியியல் மற்றும் மரபிலக்கண நோக்கில் முற்றிலும் பொருளற்ற 
வறுஞ்சொல்லாகும். அதிலிருந்து பிறந்தது என வட மொழியாளர் கணிக்கும் தற்பவம் என்பதும் சொற்பிறப்பு 
மூலம் சரியாகக் கணிக்கப்பட்டது என்று சொல்ல முடியாது. இத்தகைய வகைப்பாடுகளை வடமொழிக்கென்றே 
இலக்கண நூல்கள் ஏற்படுத்தின. அவை இந்திய மொழிகளுக்குத் தேவையில்லை. தொல்காப்பியர் இத்தகைய 
இலக்கண வகைப்பாட்டைக் குறிப்பிடவில்லை. பிராகிருத பாலிமொழிகளில் பயிற்சி மிக்க உரையாசிரியர்கள் 
தேவையில்லாமல் நன்னூல் இலக்கணத்தில் இவற்றைப் புகுத்தினர். 

தற்சமம் என்பதற்கு நன்னூல் (146, உரை) உரையாசிரியர், “ஆரியத்திற்கும் தமிழிற்கும் 
பொதுவெழுத்தாலாகி விகாரமின்றித் தமிழில் வந்து வழங்கும் வடமொழிச்சொல்”” என விளக்கம் தந்துள்ளார். 
சொல்லின் வரலாறு என்பது பொருளின் வரலாறு. அது எழுத்தின் வரலாறு ஆகாது என்பது அவருக்குப் 
புலப்படவில்லை. கமலம், குங்குமம் என்பன நட்டாசியாவில் ஆரியரால் கண்டறியப் பட்டவை அல்ல. எனவே 
இவை சமற்கிருதம் எனும் வடமொழிக்கு உரியனவல்ல என அவரால் கணித்தறிய இயலவில்லை. இவை திரவிட 
மொழிக்குரிய சொற்கள். வடமொழி கடன் கொண்டதால் சில அடிப்படைத் திரிபுற்று அதே வடிவில் இந்திய 
மொழிகளிலும் வழக்கூன்றியுள்ளன. 

மணி என்பதைத் தற்சமம் என உரையாசிரியர் குறித்தனர். ஆனால் மொழிஞாயிறு பாவாணர் அதன் 
வேர்ச்சொல்லை ஆராய்ந்து நால்வகை வேரடிப் பொருள்களில் அது விரிந்திருப்பதைப் பின்வருமாறு விளக்கிக் 

காட்டி மணி என்பது முற்றிலும் தமிழ் என்று நிறுவியிருக்கிறார். 

1. மணி - சிறியது எ-டு: மணிக்காடை, மணிக்குடல் 

2. மணி : வட்டமானது எ-டு: மணியோசை, நாழிமணி 

உருண்டது, குண்டு எ-டு: மணிவலை, குன்றிமணி 

உருண்டு திரண்டது எ-டு: நென்மணி, மணிச்சம்பா 

3. மணி - கரியது எ-டு: மணிமிடற்றோன் 

நீலமான து எ-டு: மணிவண்ணன், மணிமலர் 

4. மணி- ஒளிபெறக் கழுவியது எ-டு: மணிமாலை 

அழகானது எ-டு: மணிவாசல் 

தற்பவம் என்பதற்கு நன்னூல் உரையாசிரியர் “ஆரியத்திற்கேயுரிய சிறப்பெழுத்தாலும், பொதுவும் 
சிறப்புமாகிய ஈரெழுத்தாலும் முடிந்திருக்கிற ஆரிய மொழிகளாகத் திரிதல் முதலிய விகாரம் பெற்றுத் தமிழில் 
வந்து வழங்கும் போது பெறும் பெயர் ' (நன்.146, உரை) எனக் குறித்திருக்கிறார். 

எ.டு புட்பம் எனும் சொல் தற்பவம் எனப்படுகிறது. தமிழ் பூ எனும் சொல் வட மொழியில் இப5ற௮ 
எனப்படும். இது மீண்டும் தமிழில் வந்து வழங்கும்போது புட்பம் எனத் திரிபடைகிறது. 

தமிழிலிருந்து பூ-புஷ்பம் எனத் திரிந்ததை வடமொழி இலக்கண ஆசிரியர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் 
விட்டுவிட்டது ஏன் என்று எவரும் வினாத் தொடுக்கவில்லை. வடமொழி பிறமொழிகளிடமிருந்து கடன்பெற்ற 
சொற்களை வெளியில் தெரியாமல் மறைத்துத் தன் சொற்களாகக் காட்டிக் கொள்வதற்குச் செய்த முயற்சியே 
தற்பவம் என்னும் செயற்கையான இலக்கண வகைப்பாடாக மாறியிருக்கிறது. ஒருசொல் எம்மொழிக்கு உரியது 
எனச் சரியாகக் கணிக்கும் சொற்பிறப்பு நெறிமுறை (1/210195 ௦7 “ட௱௦1௦0) ஆரியர்க்கும் குறிப்பாக பாணினி 
உள்ளிட்ட வடமொழியாளர்க்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. இதனால் தோன்றிய தற்சமம் தற்பவம் என்னும் 



வகைப்பாடுகள் பொய்யானவை. இலக்கண மரபுகளுக்கு மாறானவை. இவற்றைத் தமிழிலக்கண: நூல்களில் 

ஆள வேண்டியதில்லை. 

இருமொழிகளுக்கும் பொதுவான சொல் என்றோ இருமொழி எழுத்துகளுக்கும் பொதுவான ஒலிப்பு 

என்றோ வகைப்படுத்துவது முறையன்று. அத்தகு சொற்கள் முறையாக எம்மொழிக்குரிய சொல் என்பதை 

சொற்பிறப்பு வாயிலாக அயற்சொன் மடலம் நிறுவிக் காட்டவல்லது. 

மேலும் அயற்சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் தருதல், பொருள்வரையறை, மரபார்ந்த 
விளக்கம் தருதல், பிற அகரமுதலித் தவறுகள் திருத்துதல் ஆகியனவும் இடம்பெறும். 

வடமொழிச் சொற்களும் பிறமொழிச் சொற்களுமாக அயன்மொழிச் சொற்கள் தமிழில் புகும்போது 
எத்தகைய எழுத்துத் திரிபு பெறும் என்பதைத் தமிழிலக்கணச் சான்றோர் வகைப்படுத்தியுள்ளனர். அவற்றை 
19ஆம் நூற்றாண்டில் மணிப்பவள நடைதோன்றும் வரை தமிழ்ப் புலவர்கள் மட்டுமன்றி கிறித்தவ முகமதியப் 
புலவர்களும் பின்பற்றியுள்ளனர். உரைநடையிலும் செய்யுளிலும் அயன்மொழிச் சொற்கள் தமிழாக்கப்படும் பாங்கு 
கீழே தரப்பட்டுள்ளன. 

பிறமொழிச் சொற்கள் தமிழில் திரியும் பாங்குகள் 

1 வடசொற்களின் இடையில் உள்ள த், ஸ், ல்' என்பன தமிழ் வடிவம் பெறும் போது றகர மெய்யாகத் 
திரியும். 

உத்சவம் - உற்சவம் 

பஸ்பம் - பற்பம் 

கல்பம் - கற்பம் 

2. டகர' முதல் பிறமொழிச் சொற்கள் 'தகர' முதலாகிய தமிழ்ச் சொற்களாகத் திரியும். 
டமருகம் - தமருகம் 

டொப்பி - தொப்பி 

3. டகர' முதல் 'இகர' முன்னெழுத்து பெறும். 

டம்பம் - இடம்பம் 

*. ஆகார ஈற்றுப் பெயர் ஐகார ஈறாகும். 

பிக்ஷா - பிச்சை 

தீக்ஷா - தீட்சை 

5: ர, ல முன்னெழுத்துச் சொல்லுக்கு முன் 'இ'கர துணைழமுன்னெழுத்து சேரும். 
ராமன் - இராமன் 

லாபம் - இலாபம் 

6. ஷ. - டகரமாகத் திரியும் (இடையில்) 
விபீஷணன் - விபீடணன் 

புஷ்பம் - புட்பம் 

ரீ. ஸ, ஷ மொழி முதலில் சகரமாகத் திரியும், 
ஸரஸ்வதி - சரசுவதி 

ஷங்கர் - சங்கர் 



8. கூட் மொழி முதலில் “ச'வாகத் திரியும். 

| க்ஷேமம் - சேமம் 

9. கர, ப்ர எனத் தொடங்கும் வடசொற்கள் முன்னெழுத்தோடு இகர உயிர்த்துணை பெறும். 

ப்ரகதி - பிருகதி 

க்ரந்தம் - கிரந்தம் 
10. வல்லின மெய்யீறுகள் உகரத் துணையீறு பெறும். 

தத் -தத்து 
சத் - சத்து 

11. 'ஐ' - சகரமாகும். 

ஜோதி - சோதி 

பங்கஜம் - பங்கசம் 

சரோஜா- சரோசா 

12. ஸ்வ எனும் கூட்டெழுத்து சு, சி, சொ எனவாகும். 

ஸ்வாமி - சுவாமி 

ஸ்நேகம் - சினேகம் 

ஸ்வதேசி - சுதேசி 

ஸ்வர்க்கம் - சொர்க்கம் 

ஈஸ்வா் - ஈசுரன் 

13. ஸ்த- த்த ஆகும் (தனிக்குறில் சார்ந்தவை). 

புஸ்தகம்- புத்தகம் 
14. ஸ் முன் ககரம் வருமாயின் ஸ்' றகர மெய்யெழுத்தாகும். 

பாஸ்கரன் - பாற்கரன் 

15. ஹ வரிசையிலுள்ள மொழிமுதலான வடமொழிச் சொற்கள் மெய்கெட்டு அத்துடன் பொருந்திய 

உயிரெழுத்து மட்டும் ஒலிக்கும். 

ஹிமாலாயா - இமாலயம் 

ஹோமம் - ஓமம் 

ஹேது - ஏது 
16. வடசொற்களில் இடையில் வரும் 'ஹ' எழுத்து ககரமாகத் திரியும். ரகர லகரத்தில் தொடங்குவதாயின் 

இகர உகர முன் எழுத்துகளைப் பெறும். 

ரோஹிணி - - உரோகிணி 

17. 'க்ஷ' மொழி முதலில் ௧, ௪ எனத் திரியும். 

க்ஷணம் - சணம், கணம் 

க்ஷேமம் - சேமம் 



18. “கட் மொழி இடையிலும் ஈற்றிலும் க்க-ட்ச-ச்ச எனத் திரியும் 

லக்ஷ்மி - இலக்குமி 

த்க்ஷ - தீட்சை, தீக்கை 

பக்ஷணம் - பட்சணம் 

அக்ஷரம் - அச்சரம், அக்கரம் 

19. 'க்த', 'ப்த' என வரும் கூட்டெழுத்துகள் உடனிலை மெய் மயக்கங்களாகும். 

சக்தி - சத்தி 
சப்தம் - சத்தம் 

20. ப் (08) - மொழி முதல் - “ப் (02) மொழி முதலாக ஒலிக்கும். 

பாவன - பாவனை 

21. சொல்லிடையில் வரும் 'ப'- 'வ' ஆகும். 

பாபம் - பாவம் 

22. ந-ன ஆகும். 

ஐநகன் - சனகன் 

23. யகர முதலெழுத்துகள் ஒலித் துணை முன் உயிர் பெறும் அல்லது யகரமெய் கெடும். 

யந்திரம் - இயந்திரம் (எந்திரம்) 
யக்ஷன் - இயக்கன் 

யூகி -ஊதி 

யூகம் -ஊகம் 

யோகம் - ஓகம் 

24. குறில் கீழ் ஒற்றாகும் ரகர மெய்யெழுத்து இகர அல்லது உகரத் துணையெழுத்து பெற்று உயிர் 
மெய்யாகும். 

தர்மம் - தருமம் 

துர்யோதனன் - துரியோதனன் 

25. ர்ண”, ர்ந' என்ற கூட்டெழுத்து தமிழில் “ன்” மெல்லின மெய் இரட்டிப்பாகும். 
கர்ணன் - கன்னன் 

துர்நிமித்தம்  - துன்னிமித்தம் 
26. ஈகார ஈற்றுப் பெயர் இகர ஈறாகக் குறுகும். 

நத - நதி 
27. ணய, க்வ, த்ம, வ்ய, ம்ச என்பவை மெய் இரட்டித்து முன்னெழுத்தோடு உயிர் எழுத்து இணைந்து ஒலிக்கும். 

பக்வம் - பக்குவம் 

புண்யம் - புண்ணியம் 

பத்மம் - பதுமம் 

காவ்ய - காவியம் 

வம்ச - வமிசம் 



28. உப எனும் வடமொழி முன்னொட்டு தமிழ்ச் சொல்லாகும் போது பகரம் வகரமாகி உயிர் முதலாகவோ, 
வகரம் பெற்ற உயிர்மெய் முதலாகவோ மாறும். 

உபாத்தியாயன் - உவாத்தியாயன் - வாத்தியான் 

29. வடசொல்லிடையில் கன எனும் கூட்டெழுத்தில் ககரம் இரட்டிக்கும். 

அக்னி - அக்கினி 

30. வடசொல்லினிடையில் வரும் ஸ்வ' எனும் கூட்டெழுத்து சு அல்லது ச்சு எனத் திரியும். 

அஸ்வனி - அசுவினி 

அஸ்வினித்தேவர் - அச்சுவினித்தேவர் 

வடசொல், தமிழ்ச்சொல் 

பொதுவாகப் பிறமொழி எழுத்தொலிப்பு அல்லது பிற மொழிக்கே உரிய எழுத்துள்ள் சொல்லை 
அயற்சொல் என்று எளிதில் கண்டுபிடித்து விடலாம். இருமொழிகளுக்கும் பொதுவான எழுத்துகளால் 
எழுதத்தக்க சொல் ஒலிப்பிலும் பொருளிலும் ஒத்திருந்தால் எம்மொழியிலிருந்து எம்மொழிக்குச் 
சென்றது எனக் கண்டுபிடித்தல் ஒரு புதிராகவே இருந்தது. கமலம் என்ற சொல் சமற்கிருதம் தமிழ் 
இரண்டிலும் ஒன்று போல் ஒலிக்கும் பொருள் கொண்டுள்ளது. இரு மொழியாளரும் தம்சொல் என 

உரிமை கொண்டாடும் சூழலுக்கு இது இடந்தருகிறது. 

1) இத்தகு சூழல்களில் சொற்பிறப்பு ஆராய்ச்சி ஒன்றே குறிப்பிட்ட சொல் எந்த மொழியில் இயல்பாகத் 
தோன்றியது என்பதையும் வேறெந்த மொழிகளில் கடன் சொல்லாக ஊடாடியது என்பதையும் அறிய 

உதவும். 

2) கடன் கொண்ட மொழி தான் பெற்ற சொல்லின் பாங்கைத் தன் மொழிப் பாங்குக்கு ஏற்ற 
சொற்கட்டமைப்பாக மாற்றிக் கொள்ளும். சொற் கட்டமைப்பு மாற்றத்தைக் கண்டறிவதன் வாயிலாக 

அச்சொல் எம்மொழியிலிருந்து எம்மொழிக்குச் சென்றது எனக் கண்டறிய முடியும். 

தமிழ். மாலை * சமற். மாலா. 

ஐகார ஈற்றுத் தமிழ்ச் சொற்களைச் சமற்கிருதம் ஆ கார ஈறாக மாற்றிக் கொள்வதாலும் பூவிட்டுப் 
பூசை செய்யும் வழக்கம் திரவிடருடையது என்பதாலும் மாலை என்னும் தமிழ்ச் சொல் மாலா என்னும் 
வடிவில் சமற்கிருதத்தில் கடன் கொள்ளப்பட்டிருப்பது தெளிவாகிறது. 

3) தமிழ் வேரடியும் சமற்கிருத ஈறும் கொண்ட சொல் பிராகிருதப் பேச்சு மொழியில் இடம்பெற்று மீண்டும் 
தமிழுக்கு வரின் அது வேரளவில் தென் சொல்லாயினும் அந்த வடிவம் வடநாட்டில் திரிபுற்றதால் 
தமிழுக்குத் தன்சொல்லன்று என்றாலும் பிராகிருதம் வடதமிழ் எனப்பட்டதால் திசைச்சொல்லாகத் 
தமிழில் வழங்கத்தக்கதாயிற்று. ஆதி எனும் சொல் இதற்குத் தக்க சான்றாகும். 

வடசொல் தென்சொல் வேறுபாடுகள் - சுண்டறியும் முறை 

பழைய உரையாசிரியர்களும் மொழியியல் நுட்பங்களை அறியாதவர்களும் வடமொழி 
தவமொழியாதலின் அதன்கண் பிறமொழிச் சொல் புகாததெனவும் வடமொழிச்சொற்கள் பிறமொழிக்குப் 
பொதுவாகலின் எம்மொழிக்கும் வடமொழிச்சொல் செல்லும் எனவும் தவறான கருத்து கொண்டிருந்தனர். 

இங்கிலாந்து நாட்டு வடமொழிப் பேராசிரியரும் திராவிட மொழியியல் வல்லுநருமாகிய பேராசிரியர் 
பரோ அவர்களும், கன்னட ஆங்கில அகரமுதலி தொகுத்த பேராசிரியர் கிட்டலும், ஒரு சொல் வட ' 
மொழிக்கே உரிய சொல்லா அல்லது வடமொழி பிற மொழிகளிடம் பெற்ற கடன் சொல்லா என்பதைக் 

கண்டறியும் வழிமுறைகளைத் தெளிவாக்கினர். அதன் விளைவாக வடமொழியில் கடன் கொள்ளப்பட்ட 



்- சொற்களையும் இருக்கு வேதத்தில் உள்ள பழந்திரவிடம் எனும் தமிழக் செ £ களையும் பட்தட்டட்டுல் 

காட்டினர். மொழிஞாயிறு பாவாணர் மேலும் பன்னூற்றுக்கணக்கான தமிழ்ச்சொற்கள் வடமொழியில் கடன் 
கொள்ளப்பட்டிருப்பதைத் தம் ஆய்வுநூல்களில் வெளிப்படுத்தினார். அவருடைய வடமொழி. வரலாறு 

. இதற்குத் தக்க சான்றாகும். 

பேராசிரியர் பரோ குறிப்பிட்ட அடிப்படை வேறுபாட்டுக் காரணங்கள் அனைவரும் நினைவிற் 

கொள்ளத்தக்கன. 

1. ஒருசொல் சமற்கிருதம் எனும் வடமொழிக்கே உரியதாயின் அச்சொல் அதன் இனமொழிகளாகிய 
செருமானியம், கிரேக்கம், இலத்தீனம் போன்ற மேலையாரிய மொழிகளில் இனச்சொல்லாகக் காணப்பட 
வேண்டும். இல்லையாயின் அது கடன் சொல்லாகக் கருதப்படும். 

. ஒரு சொல்லின் வேர்ச்சொல்லும் அதன் எண்ணிறந்த தாய்மொழிச் சொல்லாட்சிகளும் அச்சொல் 
எம்மொழிக்குரியது எனக்காட்டும். வேர்ச்சொல் இல்லாது பரந்துபட்ட சொல்வளர் நிலைகளும் 
இல்லாமல் ஒரிரு இடங்களில் மட்டும் பயின்றிருந்தால் அது கடன் சொல்லாகக் கருதப்படும். 

3. அம்மண்ணுக்கே உரிய நிலைத்திணை இயங்குதிணைப் பொருள்களும், உயிரிபயிரிகளின் பெயர்களும் 
பண்பாட்டுக் குழுகாய வரலாற்றுப் பின்னணிச் சொற்களும் எந்தத்தாய் மொழிக்குரிய சொல் இது 
என்பதைக் காட்டிவிடும். 

எ-டு. முத்து, பவளம் போன்ற கடல்படுபொருள்கள் நட்டாசியாவிலிருந்து வந்த ஆரியர்க்குத் 
தெரியாதவை. எனவே இவற்றை வடமொழி முக்தா, ப்ரவள என உருமாற்றிக் கடன் கொண்டுள்ளது. 

பேராசிரியர் பரோ ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சொற்களையும் கிட்டல் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட 
சொற்களையும் குறிப்பிட்டு இவை திரவிட மொழிகளிலிருந்து சமற்கிருதத்துக்குச் சென்றுள்ளன் என 
எடுத்துக் காட்டினர். மொழிஞாயிறு பாவாணர் வடமொழியில் 40% சொற்கள் தமிழிலிருந்து கடன் 
கொள்ளப்பட்டுள்ளன என எடுத்துக்காட்டினார். 

வேதமொழி பேச்சு மொழியாக இருந்தது. ஈரானிய 

ஆரியர் கி.மு.13ஆம் நூற்றாண்டிலும் வடமேற்கு இந்தி 
நூற்றாண்டில் இயற்கைச் சீற்றத்தால் அழிந்துபோ 
ஆரியர்க்கும் எவ்வகைத் தொடர்பும் இல்லை. இருக்கு 
முதல் கி.மு. 800 கால வரம்பில் வடமொழி மந்திரமெ 

ஆரியர் கி.மு.16ஆம் நூற்றாண்டிலும் இருக்குவேத 
யாவில் திரவிட மக்களோடு கலந்தனர். கி.மு.19ஆம் 
ன சிந்துவெளி தமிழர் நாகரிகக் காலத்துக்கும் 
வேதப் பாடல்கள் வேள்விக்குப் பயன்பட்ட கி.மு.1200 
ஈழியாக மட்டும் பயன்பட்டு பேச்சுவழக்கு இழந்ததால் உள்நாட்டுத் திரிபு மொழிகளாகிய பிராகிருத பாலி மொழிகளை ஆரியர் தம் பேச்சு மொழிகளாக்கிக் கொண்டனர். கி.மு.800க்குப்பின் வடபுலச் சமண பவுத்த நெறிகளால் தாக் ஆரியக் கூட்டத்தினர் பல்வேறு புலத்துறைத் தமிழ் நூல்களை வடமொழியில் மொழி பெயர்த்ததால் பல்லாயிரக் கணக்கான தமிழ்ச் சொற்களை வடமொழியில் உருமாற்றிச் சேர்த்துக் கொண்டனர். அவற்றைத் தெளிவாக்குவதற்கு இந்த அயற்சொன் மடலம் தனியாகத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பேசப்படாத வமாழியில் கடன் சொற்களே மிகுதி 
“சமற்கிருதம் எப்பொழுதும் நாட்டின் எ ப்பகுதியிலும், அது வடநாடாக இருக்கட்டும் அல்லது . தென்னாடாக இருக்கட்டும் ஒரு காலத்திலும் பேச்சு மொழியாக இருந்தது இல்லை”! 

ச ன ஜாட தப் ள் தட ல் | பக 4/25 6 ஏவா80ப2ா 1810ப806 ௦8 ர ரள ௦ யாரு, வர்ண 1 உர் ன் ் ட் 0313 141 ் ் ல்லி 
ண் 151௮) ர ஒறு 281806 ரேோ௱௱3 ௦4 (06 பாவா ௦ 8௦பர ரய்கா “வாரு ௦ (81008085, 65 1987, 



பேசப்படாமல் வெறும் எழுத்து வடிவில் மட்டும் இருக்கும் மொழியில் வேற்று மொழியிலிருந்து 
மொழிபெயர்ப்பு வாயிலாகப் பல்லாயிரம் சொற்கள் புக வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. பேசப்படும் மொழியில் தேவை 
கருதி மக்கள் தாமாகவே புதுச் சொல் படைத்துக் கொள்கின்றனர். இது இயற்கை மொழியின் இயல்பு. 
கடன்சொற்களால் மட்டும் வாழும் மொழியைக் கலவை மொழியென்றும் செயற்கை மொழியென்றும் கூறுவர். 
சமற்கிருதம் எனும் மிகு கலவை செயற்கை மொழி பன்மடித் திரிபுச் சொற்களைத் தன் சொற்களாகக் காட்டிக் 
கொண்டாலும் மொழியகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் (.819ப806 470186/001506) அவற்றை எளிதில் 
கண்டறிகின்றனர். 

பேசப்படாத வடமொழிச் சொற்களாகக் காட்டப்பட்டவற்றுள் தமிழில் மக்களின் அன்றாட வழக்கில் 
புகுந்துள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கை 1500 எனலாம். அதிலும் மருத்துவம், வானநூல், கணியம், சமயம், 
இசை, நாட்டியம், சிற்பம் போன்றவற்றில் புகுத்தப்பட்டவை மிகுதி. இக்காலத்தில் ஆங்கிலச் சொல்லாட்சிகள் 
அன்றாட வழக்கத்தில் சற்றொப்ப 2000 புகுந்துள்ளன எனலாம். இவையனைத்தையும் களைந்து தமிழை 
அதனியல்பில் வளர்க்கும் தாளாண்மையின் வெளிப்பாடாக அயற்சொன் மடலம் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் திரிபுக்குத் திரிபாகப் பன்மடித் திரிபுற்ற சொற்களில் 
தமிழிலிருந்து திரிந்தன எவை? சமற்கிருதத்திலிருந்து திரிந்தன எவை? இது தமிழ்ச்சொல் இது 
சமற்கிருதச்சொல் என்று மிக நுட்பமாக வரையறுக்கும் எல்லைக்கோடு எது? எத்தகைய சொற்பிறப்பு 
நெறிமுறைகள் இவற்றை வரையறுக்கின்றன என்னும் வினாக்களுக்கு விடைகளாகச் சொற்பிறப்பு 
நெறிமுறைகள் எழுதுவதற்கு முன்பே பாவாணர் இயற்கையெய்திவிட்டார். அவரோடு ஆறாண்டுகளாக நீங்கா 
நிழலாய் இருந்த எனக்கு அவர் கற்பித்த நெறிமுறைகளே மேற்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளித்துள்ளன. 
அடுத்து வெளிவரும் தமிழ்ச் சொற்பிறப்பு நெறிமுறை மடலத்தில் அவை விரிவாக இடம் பெறும். 

1994இல் நான் ஓய்வுபெற்ற பின்னர் 14 ஆண்டுகளாக இயக்குநர் அமர்த்தப்படாத நிலையில் அரசு 
செயலாளர்களாக இருந்த இ.ஆ.ப., அதிகாரிகள் பொறுப்பு இயக்குநர்களாக இருந்த காலத்தில் தக்க 
மேற்பார்வைக்குரிய தமிழறிஞர்கள் இல்லாததால் வடசொல் எது தமிழ்ச் சொல் எது எனும் வரையறை 
முறையாகப் பின்பற்றப்படாத குறைகள் சில காணப்படுகின்றன. அவை திருந்திய பதிப்பில் சீராக்கப்படவுள்ளன. 
அயற்சொல் மடல வெளியீடு அயற்சொற்களை அறவே நீக்கி முற்றிலும் செந்தமிழ்ச் சொற்களை ஆள்வதற்குத் 
தக்க கருவி நூலாக அமையும். 

சொற்பயன்பாடு 

“மக்கள் வரவரக் கலைநாகரிக வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், அன்றன்று தோன்றும் புதுப் புதுக் 
கருத்துகட்கெல்லாம் உடனுடன் சொற்கள் அமையப் பெறல் வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் அது நடைபெற்று 
வருகின்றது. ஆனால் தமிழிலோ அஃதில்லை. அதோடு இருந்த சொற்களும் பல இறந்துவிட்டன. உலக 
வழக்கிறந்த சொற்கள் செய்யுள் அல்லது நூல் வழக்கிலும், நூல் வழக்கிறந்த சொற்கள் அகரமுதலியிலும் 
இடம்பெறுவதுண்டு. தமிழில் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு அகரமுதலியும், இவ்விருபதாம் நூற்றாண்டிற்கு 
முன்பு விரிவான அகரமுதலியும் இருந்ததில்லை. ஆதலால் இதற்குமுன் வழக்கிழந்த சொற்களெல்லாம் மீளா 
இருளில் மூழ்கிவிட்டன. அவைபோக எஞ்சியவற்றுள்ளும் பல வழக்கிழந்துள்ளன. அவை வழக்கற்றமைக்குக் 
காரணம் அவற்றை வழங்காமையே” ஆகையால் இங்கு அயற்சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொற்கள் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது தமிழின் வளமையை எடுத்துக்காட்டுவதோடு வழக்கிழந்த சொற்களை 
மீட்டுருவாக்கம் செய்வதற்கும் பெருந்துணை புரியும் என்பதில் ஐயம் இல்லை. 

1. பாவாணர், சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள், தமிழ் மண் பதிப்பகம், 2000 (முதற்பதிப்பு 1949), பக்.73. 



கக்கசம் [ ப ககனம்" 
கக்கசம் ௪44௪2௪, பெ.(ஈ.) இடர்ப்பாடு, 2. அம்பு (சூடா.); 8௦18. 3. சரகண்ட வைப்பு 

கடுமை; 02700௦, 208010. நஞ்சு (மூ.அ.); ௨உ௱ரஈஊ௮! 0௦1500. 
[5/1. 87495௪ 2 த. கக்கசம்] [5/8 472-722 த. ௬௧ம்] 

கக்கலாத்து 42/௪1) பெ. (ஈ.) | ககம்: 428777, பெ.(.) ககமாரம் பார்க்க; 
கரப்பான்பூச்சி; 000110804. 566 (242-/77.214.77. 

[7௦% 020/2009 2 த. கக்கலாத்துப] ககமாரம் /4௪7௪-ஈக௪௱, : பெ.(ஈ.) மணித் 
கக்குசு 44020, பெ. (ஈ.) 1. சிறுநீர் தக்காளி (மலை.); 61801: 1071-6௮02. 

கழிக்குமிடம்; 181116. 2. காலைக் கடன் ககராசன் 42772-/:722, பெ. (ஈ.) ககபதி 

கழிக்குமிடம்; |8/210ு. பார்க்க; 5886 6894-0௪௦1 "இபராசன் 
த.வ. ஒதுங்கறை. முன்றாவ ககரரசனும் ”(அமகர்கல. 19), 
[2ப. (வ/ர்ப/ 2 த. கக்குசு,] த.வ. கலுழன். 

கக்கூசு 464020) பெ.(£.) கக்குசு பார்க்க; [க்கம் - ராசன்] 
566 62பப., [8/0.//4௪-7௪4 [தல] 

த.வ. கழிப்பறை. கு.அரசன்30. [மா 
[0ப. /௮//ப155 த. கக்கூ௪.] ககவசுகம் 4௪7௪-0௪27, பெ. (ஈ.) 

ககணி 422௪] பெ.(ஈ.) வானத்திலுள்ள ஆலமரம் (மலை.); சாடு 126. 
பொருள்களின் நிலையை அறிபவன்; ௦௨ த.வ. ஆலமரம். 
1௦ 185 8 600416006 ௦07 1௨ ௱௦11௦ஈ5 ௦7 [54 /௪-7௪௦௪௪ப/2 5 த. ககவசுகம்..] 
1 000/65.  “சகணரியாதகிய ககன சாரி 272௪-22] பெ. ௩.) 
வாய்பொருட் கேள்விச் சகுன கெளின் 1. வானத்தில் சுற்றித் திரிபவன்-ள்: ௦0௦ ௩/௦ 
(பெருங் மகத, 26:25). (184615 1௦00 16 8/4, ௨௦௭௦1அபர். 

ணை கலன். 2. ககனசாரிகை” பார்க்க; 866 6202/72- /5/07. /2-7௮/7 2 த. கக] க்க 
5௮/74 

ககபதி 4௪7௪-2௪௦4 பெ.(॥.) பறவைகளின் ர பந்தன் 
அரசனாகிய கலுழன் (கருடன்); சப, பன னதி (09 07 6005. "சகபதி யூர்கி காஜ்ததை" [544. 7227240227: த. ககனசாறி] 

ககனசாரிகை' 4௪9௪ச2-22712] பெ.(ஈ.) (சுசேந்திர.... வானத்தில் உலாவுகை: 861121 1214௮] [5/1. 7௪-77-0௦௪1 த. ககபதி] த வுகை; 
த.வ. வானுலா. 

/5/ம.9272727௦2//42 2: த. ககனசாறிகை,] 

ககனசாரிகை” /௪7272-227௪௮] பெ.(ஈ.) 

நாட்டியவுறுப்புகளுள் ஒன்று (திருவிளை. 
கான்மாறி.12); ௮ 00156 ॥ஈ ௭௦. 

ககனம்! 6௪7௧7௮, பெ.(॥.) 1. வானம் 

(திவா.); 800) ரிரராக௱கார். 2. பேரின்பவீடு, 

துறக்கம் (சுவர்க்கம்); 2127217110 

'ககனலாணார்கள் (கந்த. அமராரீசிறை. 19), 

3. வளி மண்டலம்; 81, 811௦50161௦. 

த.வ. வானம் 

[5/0 927472 2 த. ககனம்.] 

ககம்' 4௪, பெ.(ஈ.) 1. பறவை (திவா); 610 
॥ 98ாளவ, 10 (6 ௱ாற ரா 1௨ லா. 



ககனம்” 

ககனம்” ௪7௪0௮, பெ.(ஈ.) 1. காடு (பிங்); | ககோளம் 4௪7/௪, 
40௦0, (1௦851 |பா!6. 2. ஒருவகைக் 

கூம்புக்கிழங்கு (மூ.அ.); 1874ம் வா0 1௦01. 

[5/1. ௮௮7௪ 2 த. ககணம்] 

ககனம்* 6௪7272, பெ.(.) படை (சேனை); 

211072 

ககனாரவிந்தம் (௪927722072, பெ.(ஈ.) 
1. வான்தாமரை (வேதா. சூ.63, உரை); 101ப5 

வர்ர்ரே ரில ர 06 56) 85 ௨10 14௧7 

[5 ॥௦1-ஓ0518॥. 2. கொட்டைப்பாசி (மலை); 
8660 ரா௦85, 8103. ஈபராரி(6. 

[5॥, ரச * எசப/022 த.சுகனார 
ிந்த.ம். ] 

ககுபம்" /சஹபம்சா, பெ.(ஈ.) கருமருது 
(மலை.); 1௨71/74//௮ ர0ொவா[௦53. 

[5/6 4/௪மபம்௪ 5 த. ககுபம்,] 
ககுபம்“ 6௪900௪, பெ.(ஈ.) திசை: 60100, 
8 01 16 ஊராம் ௦ர்6ர் ஐ௦ர4ஈ15 ௦4 106 
௦0855. “ககுபமுற்றையும் விழுங்கி 
(நானா. சுரகு...29). 

[5%. /யமச 2 த. க்குபம்.] 

ககுளம் ௪20/௪, பெ.(ஈ.) ஒருவகைப் பண் 
(பரத.இராக.23); 8 ஈப81021 5086. 

[5/1 624/2 த. க்குள். ] 
ககேசன் ௪752௪, பெ.(ஈ.) 4. கலுழன் 

(கருடன்); 0௪792, 16 100 ௦1 0௨. 
2. கதிரவன்; 8பா. "க௫சேசன்போல் 
வருமிராகுவின் ” (கந்தபு இரண்டா. 76.3). 

[5/1 //2-72-/2௪ 5 த. ககேசன்.] 
ககேந்திரன் 6௪சகாசர்21, பெ.(.) கலுழன் 

(கருடன்) (வின்.); 116௨ இரா (1௨ 
[5/4. /௪ரக௦1௪ 5 த. ககேந்திரன்,] 

ககோதரம் /:2070427217, பெ.(.) பாம்பு, 
81186, ா௦0. *௦ர (15 ௦0 1 9 
210280 ஈரா பற (16 6137. 
'ககோதரநற்பையரா (காளத்.உலா, 748) 

[5/0. 4:24௦021௭ 5 த. ககோதரம்.] 
ககோளசாத்திரம் /290/2-22101277. பெ. (ஈ.) 

வான நூல்; 85100௦]. 
[51. //72-70/2- 2௨02 5 

சாத்திரம். ] 
கு. ௧ககோரளா 

கங்காசுதன் 

பெ.(ஈ.) வான் 

மண்டலம்; ப! ௦1 1௨ 685. 

[54ம் /72-90/5 2 த. ககோளம்.] | 
கங்கடம் 6௪77௪௭, பெ.(.) காப்புறை, 

கவசம் (யாழ்.அக.); 8௱௦ப. 

த.வ. மெய்புகுகருவி. 

[5ம் 6௪7/௪/2: த. கங்கடம்] 

கங்காகுலம் 4௪/492-6ப/87, பெ.(.) கங்கா 
கோத்திரம் பார்க்க; 566 62/172-/21/727. 

[த.கங்கை:$. ர௮72 5 த.கங்கா குலம் 5 
கங்காகுலம்..] 

கங்காகுளியல் ர௪/72-6ப்ன! பெ. (ஈ.) 
கங்கையில் நீராடிப் பெற்ற 
பயனையடைவதற்குச் செய்யும் தானம்; 141 
(௦ 001௮4 16 80ார்பவ ளனர் ௦7 8 02 
॥ 16 கோ985. 2. விளக்கணி நாளன்று 
செய்யும் மங்கலக் குளியல்; ௦11-0௮114 ௦ஈ (17௦ 
//24/21074/ 

த.வ. கங்கைக்குளியல். 

[த.கங்கை? 5/1, 6௮9.2] 
கங்காகோத்திரம்(௪//72-62/8/2, பெ.(ஈ.) 

கங்கைச் சமவெளியிலிருந்து வந்து 
குடியேறியதாகக் கூறப்படும் வேளாளர் 
குலம்; 16 1/௪ (16௨, ௦ பி 1௦ 
6 ஈ(ரா2460 1௦௱ (6 06/௦ 160101. 

த.வ. கங்கைக்குடி, கங்கைக்குலம். 
[த.கங்சை:$/1, 7௮192224௪5 த. கங்தா 

கோத்திரம்..] 

கங்கா சலக்குப்பி /:2/1725/5-/-/ப00] பெ. 
(1.) கங்கை நீரடைத்த ஒருவகைக் குடுவை; 
46856] 07 0௦8156 1201 01855 0 8 
0௦1116-598060 4695௫] (ஈ மு்/ர் ௮1065 
448167 18 060 மரு 011916. 

த.வ. கங்கை நீர்க்குப்பி. 
[த.கங்கை:6/ 7௮/1724//22த. கங்காசலம் 

* குப்பி] 

கங்காசுதன் /2/19.2-2/22, பெ.(ஈ.) 
1. முருகன்: ந்ர்பாபர2, 3 800 ௦7 /4/172- 
25. 2. வீடுமர் (பீச்மர்): 56/௫ ௮15௦ 
5௦ ௦1 %௮/22-780 'கங்காசுதனொடும் 
வெகுளிமாற்றி (பாரத. வாசுதேவ..2). . 



கங்காசேத்திரம் 

/த.கங்கை: 51. ர௮/122-750/2 5 த. 

கங்காசதஎ்.] 

கங்காசேத்திரம் /2/72-52/12/77, பெ. (ஈ.) 
கங்கையாற்றைச் சார்ந்த நன்னிலம்; 116 (10147 

£69101 ௦7 16 ோ0௦5. 

த.வ. கங்கைநிலம். 

[க.க.ங்க2 5.௮2 * சீப்ச் 2 

கு.கங்காசேத்திரம்../ 

கங்காதரன் /௪//722272/) பெ. (ஈ.) 

கங்கையை முடிமேலணிந்த சிவன் (திவா.); 

5, பர்௦ 0105 10௨ கோர5 1 815 
௮1160 1௦௦16. 

த.வ.ஆறணியன். 

[த.க.ங்கை: ர். ௮/7 * 0/1௮/22த. 

கங்காதரன்./ 

பெ. (ா.) 
[1 

கங்காதேவி /௪/172-020 
கங்கையாகிய பெண் தெய்வம்; 

0000655 ௦1 6 ோ025. 

[த.கங்கை5ம். 9௮/72 2 த. கங்காதேவி] 

கங்காநீலன் /௪/772-ஈ/௪, பெ. (ஈ.) நீல 
நிறமுள்ள குதிரை வகை (அசுவசா.151); 8 

50601/65 01 ॥0186, 50 09/60 1௦௱ (15 

ஓவி மப/8 ॥ா 0010பா. 

/த.கங்கை2 50. 721722த.கங்கா -நீலன்..] 

கங்காபட்டாரகி /௪/172-22/12:202] பெ.(.) 
கோயில்களிலுள்ள சிவ (வடிவ)ம் அணியுங் 

கங்கை வடிவான தலையணி (5.!.!. ॥, 170); 

690-௦௱ளாம் 10 (06 10௦1 ௦7 5%௪,1௦ 
*2025611 16 0௦5. 

[த.கங்கை?: 5. 82/19.2-ம/2/72724 

கு.கங்காபட்டாரகி.] 

கச்சாவசூல் 

கங்காபவானி 6௪/72-ம௪2ர0 பெ. (ஈ.) 

கங்கைதேவி (சி.சி.1: 47, மறைஞா.); 1௦ 

0000655 ௦7 16 [௩ கோ065, 12021060 

25 9 0௦5011 ௦74 38/௮ ௦7 52% 
[த.கங்ைக2 521. 7-/17270/7-27/2 

த.கங்காபவாணி] 

கங்குரோகம் (௪ர்ரப-27277, பெ. (ஈ.) 

கொப்புள நோய் வகை (சீவரட்.144); 8௮! 

01151615 ௦ 16 518, 725௦0 2115 

௦1 ௱॥!எ. 

[5/4 /2/17பா72722 த. கங்குரோகம்.]/ 

கச்சதூசன் /௪2227/0/27 பெ.(॥.) தவளை 

(மூ.அ.); 109. 
[5 1. 62020/720216 22 கச்சதூனன்2த. 

கச்சதூரசசம்.] 

கச்சபம் (200௮,92/77, பெ.(1.) 1. ஆமை; [பாரி6, 

1௦11௦156. 2. தொண்பது (ஒன்பது) செல்வ 

(நிதி)க் குவையங்களுளொன்று; 0116 ௦7 19 

ஈர 1665 பா65 07 6/0ி27:2. 

[54ம் (0072-02 2 த. கச்சபம்.] 

கச்சபீ 6௦௦௪4 பெ.(ா.) கலைமகளின் 
வீணை (பரத.ஒழிபி.15); ஈ௮௱6 ௦07 1௨ 1//7௪/ 
௦1 /6277242/ 

8921. (82௦௪07 2 த. கச்ச] 
கச்சலாட்டம் /4(௪௦௦௮-2//217,  பெ.(॥.) 

சச்சரவு; 50ப2601/ 0, 51776, பபெனாவ. 

[0. கற். த. கச்சம் அட்டம்] 

க.ச்சாவசூல் 42௦222-2504 பெ.(ஈ.) பிறன் 
கையாடிய பொருளை மீளப்பெறுகை (வின்.); 

6௦௦௨6 0ரீ வகர ஈ85 068 வாம522160. 



கச்சி 

[0. 22027௪௨075 த. கச்சாவளுல்,] 
கச்சி 6520] பெ.(ஈ.) மகமதியர் மெக்கா: 

என்னும் திருத்தலத்திற்குச் செல்லும் செலவு; 

191௮06 1௦ 116௦௦9. 

த.வ. திருத்தலச் செலவு. 

/4/ 74] த. கச்சி] 
கச்சியா 6௪2௦02, பெ.(ஈ.) சண்டை (வின்.); 
பெ. 

[0. 822[:௪ 2 த. கச்சியா.] 
கச்சூர்க்காய் 6௪௦௦4-/-த பெ. (ஈ.) 

1. பேரீச்சம்பழம்; 0916-17ப1(, 2. தின்பண்ட 

வகை; 8 100 ௦7 8/261-௱௨௮. 

[கச்சூர்-காய்.] 

[5/ம். 67௮/௪ 2 த. கச்சூர் 7 
கச்சேரி 62௦247 பெ.(ஈ.) 1. பணிபுரியுமிடம்: 

பேர் னாரூு, 044106 10 16 11805301௦7 ௦7 
819 20616 0ப51658, 8 ௦17106 01 
ர்க், ஈவா ப6 071106. ௦௦பா- 
10056. 2. பணிபுரியுமிடத்தில் நடக்கும் பணி; 
௦ப510658 றா௦௦660100 1ஈ 9 6116 017106. 
கச்சோரி நடந்து கொண்டிருக்கிறது; 3. ஆடல் 
பாடல் முதலிவற்றிற்காகக் கூடும் கூட்டம்; 
955680, 95 1௦ ஈப510௮]| 
811 வாற (6 ௦ ௦1 021185 1௦1 ஷு 
௦ 8511௨6. சட்டுக்கச்ேசரி, பாட்டுக் 
கச்சேரி 

த.வ. அலுவற்கூடம், அவையம், அவை. 
[0. 4௪௦7௪5 த. கச்சேரி] 

கச்சேரிகரைவாசல் (200622 75௮! 
பெ.(॥.) பணிபுரியுமிடம்: பட46 ௦74166. 

[0. 22௪2 க. கச்சோ - கரைவாசல், / 
கச்சேரிவேட்டி 4200 8ட/07 பெ.(ஈ.) 

கச்சேரிக்குச் செல்வதற்கென் று வைத்திருக்கும் 
நீண்ட தலைச்சுற்று வேட்டி; ரர ௦1௦740. 
61914 1௦ (8ஈ $ுகா05 1௦9, 85௨0 870 (60 
11 16$56746 10 0௨ 560] 25 8 பற்கா. 
ளோ 1௦ பபெ௮|நு ௮ பப்பட் 41118967 1௦ 
80688 1" 00பார 86 ௨உ௱௭௱ ௦71 51800. 

த.வ. அவைவேட்டி. 

கசகர்ப்பம்' 
[0 (௪௦/௪! 2 த. கச்சேரி 4 பேட்டி, . 

கச்சோடு 6422020201 பெ.(ஈ.) மட்டமான 
வெற்றிலை (0.0.); 0180 0616! 8௦௦10 ௦7 
(806685 800 பாரா. 

[0. 2002*/2075த. கச்சோடு,] 
கசக்கார் 6௪2௪42, பெ.(ஈ.) தேமா (மலை: 

54/௨௦1 ரா20௦. 

கசக்கோல் /௪2௪ம/ பெ.(ா.) மூன்று அடி 
அல்லது இரண்டு முழவளவைக் குறிக்கும் 
கோல்; 4810 511௦1. 

த.வ. அரைமார்க்கோல். 
[. 7222௧2 த, ௪௪ம் 4 கோஸ்,./ 

கசகசோபிதம் /(௪5272-256/22-, பெ.(ஈ.) 
இலவங்கம் (கிராம்பு): 01046, 2பர2/௪ 
00/00/7௪1௪ (சா.அக.). 

கசகாணம்' ,௪2௪-/2ர௪௮, பெ.(ஈ.) 
1. காதாட்டும் கலை; ((1(.) வரவா ப் 2 
(6ா௱ ப560 (௦ 08௦16 19௨ வர ௦7 ஈர 
வு ௦0௨5 6815 ஈ ராக்கா ௦7 (௦ 
6160௱வார். 2. பெரு முயற்சியால் ஆக 
வேண்டிய செயல்: ௮ (951 ௩௦1810 
51பழ600ப5 6170. 

த.வ. அருங்கலை. 

[5/1.74/2-/சர௪: க ஐகரணம்2 த. 
கசகாணம்.] 

கசகாணம்” 6௪2௪-௪௪. பெ (ஈ.) அம்பு 
வகை (கம்பரா.நாகபாச.113. உரை); 89/80 ௦7 
சொ. 

[547.ர௮/27/சாச:க ஐ கரணம் த. 
க௪காணம் ,/ 

கசகர்ணம்போடு-தல் 4(252-62/74/77 
2௦3, 18 செ.கு.வி.(3.].) பெருமுயற்சி 
செய்தல்; 1௦ ஐப1 51 பாப5பவ| ௦ 
2080 018ரு வீசா (6 691126 81 ௦06௦1. 
அண் அந்த வேலையைப் பெறக் க௪சகா்ணம் 
போட்டான். 

[5/0 94/24/2122 த.கசகாணம் போடுதல்] 
கசகரா்ப்பம் 25-/௪7100௮7, பெ.(ஈ.) 

1. வெகுகாலந் தங்குஞ் சூல் (கர்ப்பம்) 1௦9 6100 ௦7 9851910, 85 ௦4 ௮0 [௨0௮ 



கசகன்னம் 

ஸ்ர 15 18 றர 10 8 7ஊ௮!6 0917 | கசமடையன் 4௪2௪-7௪8௪, 

20 22 ௱5 10 8 ௱௨16 ௦. 2. நீடித்த 

கால முயற்சி; ௮ (8010 ப51/ 1000 06(00 ௦7 

680068/0 பா 067016 801ப8| 6812211017. 

இணைக. ப பற்றிய பிரயத்தின.ம் க௪க்ப்பம், 

(இ.வ.) 
[51. 7௮/௪79௮70/72 2 த. கசகர்ப்பம்,] 

கசகன்னம் 4௪2௪-௪127, பெ.(ஈ.) 

கசகாணம் பார்க்க; 866 6255-21௮7. 

/5ர. 9௮/27/241௪ 2 த. க௪சகாணம் 2 

கசகன்னம்.] 

கசதி 6௪2௪ பெ.(.) 1. வருத்தம்; ரொ/கர. 

2. அல்லல்; துன்பம்; 0171/0ப1/, 110 பம்16. 

'ிணியுற்றுக் கசதிப்பட்டு " (திருப்பு; 749), 

[7. 254/2 குஸ்தி 2 த. சசதி] 

கசப்பு ௪2௪௦௦, பெ. (ஈ.) தொழில் (.6.); 

0௦௦பழ0௮1௦, ௦௮1/0, ா௦765510. . 

/0. 425௪ம் 52 த. கசப்பு] 

கசப்புளுகன் 4௪2௪-0௦-02 ப/92, 

பெரும் பொய்யன்; 019 (18. 

த.வ. அண்டப்புளுகன். 

[5/0 74/௪2 த.௧௪ம் - புளுகள்.] 

கசபரீட்சை ,42௪-22//10௮] பெ.(ஈ.) 
அறுபத்து நான்கு கலையுள் யானை 

யிலக்கணம் அறியும் கலை; 8016106 

618110 1௦ 16 0௦15 ௦74 16 ஒலர, 

06 ௦7 ௪//௦௮/ப-.அி//-க௮் 

த.வ. யானைநூல். 

[5/1 94/240௮1146 2 2 த. கசபரீட்சை.] 

கசபோக்கிரி 6௪2௪-2247  பெ.(ஈ.) 

பெரும்போக்கிலி (துட்டன்); ॥010110ப5 

500பா0௮. 

[5/7. 94/௪ 2 த.கசம் * போக்கிரி 2 த. 

போக்கிலி 2 போக்கிரி] 

கசம்' 6௪2௮7, பெ.(ஈ.) யானை: ிஞர்ளாம் 

[5ம் 94/2 2 த. கசம்] 

கசம் 46௪2௪, பெ.(.)-3 அடி அல்லது 2 

முழம் கொண்ட அளவு; ௦16 4210 1ஈ (8ஈ௦10. 

த.வ. அரைமார். 

[ப. ௪௮2 5 த. கசம்] 

பெ.(ஈ.) 

கசரயோகம் 

பெ.(ஈ.) 
பெருமூடன்; 010 1௦01, 8 ௦ரிரரா20 00௦11. 

த.வ. பெருமூடன். 

[5/0 74/22 த. கசம்-படையன்.] 

கசமுகத்திப்பிலி /:222/77ப2-1-100/] 
பெ.(॥.) யானைத்திப்பிலி; 1௦0 ற6ற0ல- 

1067 1௦0 பா. 

/5/1. 94/22 த. சசம்-முகத்திம்பினி ] 
கசமுகானுக்கிரகர் /222-/77ப927ப///72727 

பெ.(ஈ.) சிவ வடிவங்களுள் ஒன்று; 4/௪, | 

115 850601 01 80084710 9௭80௦ 1௦ 04/9- 

[77ப/07௮. 

/5/7. 4/2 - 77ப/02 1 ௮7ப-7௮0௪ 5 த, 

கசமூகானுக்கிரகர் / 

கசர்' 6௪2௪, பெ.(॥.) மீதம்; 8பாற1ப5, 
௦31806, ௦௦7114 ௦11058 ௦ 6 ஒயாவா06 

௦1 ௦015. 

த.வ. எச்சம். 

[0. 25௮72 த. க௪ர்] 

கசர்” 6௪2௪) பெ.(.) குறைவு; 061101800௦), 
பங. 

/47 ரப/25/ 2 த. ௧௪] 

கசர்பாபத்து /௪2௪-௦4௦௪//0, பெ.(ஈ.) 
நிலுவை (வின்.); பா்!51பாட60 0௮12௮100௦6. 

த.வ. சொக்க நிலுவை, தொச்சம் 

/0. /22௮ம்சம2த.கசா்பாபத்த.] 

கசரத்து /6௪2௪௪//, பெ.(.) உடற்பயிற்சி; 
921//௦ ௦ நொா25110 6066701666. 

த.வ. களரி, களரிப்பயிற்று. 

[0. 25/௪2 த. கசரத்து:] 

கசரயோகம் 4/௪5௮:2-/29௮77, பெ.(.) 

ஞாயிறு நின்ற நாள் முதல், திங்கள் நின்ற 
நாள் வரை எண்ணி 9-ஆல் வகுத்தபின் 3, 4, 
5, 6 மீதியாக வருமாறு ஞாயிறும் திங்களும் 

அமைந்துள்ள நிலை (சோதிடகிரக.49); 16 
0௦5110 ௦1 146 5பா 8௭0 1௨ ஈா௦௦, நவா 

[16 5127 வா/௦/ 15 ॥ ௦௦)/பா௦(/௦ சரம் (2 

௦௦ 0௦பா160 1௦ 146 518 வா் 15 

௦௦0)பா௦1/0 நார் ர யா 01465 9 

ஈப௱ப் ச யர்ள் 00 ௦85100 ௦0௫ 0௨ ரா 

5, 3, 4,506. 



கசலட்சுமபி 

த.வ. நிலா, கதிர்நிலை. 

[5/1. /07202727)/07௮2த.கசரயோககம்.] 

கசலட்சுமி 6௪28-/௪/2ப/77/ பெ.(ஈ.) 

இருபக்கமும் யானைகள் பூச்சொரிய 

தாமரை மலர்மேல் அமர்ந்துள்ள திருமகள்; 

119பா6 014 வ நா எ ஷர்லா(6 ௦ ௦௦1 

51085. 

த.வ. ஈரானைத் திருமகள். 

[5/4. 92/21/4வ/2 த. கசலட்சுமி,] 

கசவேட்டை 4௪82-02//௮/ 

வேட்டை; ௨60௮ம் ஈயார். 

பெ.(॥.) யானை 

த.வ. கரிவேட்டை, கயவேட்டை. 

[5/4. 94/௪ 2: த.க௪ம் * வேட்டை..] 

கசனா 6௪5௪72, பெ.(॥.) கருவூலச்சாலை; 

695பரு, பம்14௦ 11௨85 பறு. 

[0. 8௪2௮7௪ 2 த.” க௪னா.] 

கசாக்கிரம் 4௪2௪௭, பெ.(ஈ.) 1. மயிர் 
நுனி; ௦ம் ௦4 ௨ ஈ௭ா. 2. ஒரு சிற்றளவு; ௮ 
168 ற௱688பா6 6009! 1௦ 8 ௩௮6. 
069011. “கதிரெழுதுகளொண்மூன்று 
கசாக்கிர ஃந்தானாகும் ” (கத; அண்டகோ: 
து), 

[5/4 2௦27௪7௭ 5 த. கசாக்கிரம், / 
கசாசனம் 4௪222௪௦௪௮௭, பெ.(ஈ.) அரசமரம் 

(வின்.); 010 வ. 

[5/1. ௮/25௮7௪ 5 த. கசாசனம், ]/ 
கசாப்பு (௪24௦௦0. பெ.(॥.) 1. ஆடு மாடு 

அடிக்கை; 518ப046£ ௦7 8ர௱௮|8 10 $000. 
2. இறைச்சி விற்போன்: ௦ப(௦/௨. 

த.வ. புலால். 

[ப. 625220 5 த. கசரப்பு] 
கசாப்புக்கடை 22400 0-0] பெ.(ஈ.) 

இறைச்சி விற்குமிடம்: பகவ" 5௦. 
த.வ. புலால்கடை. 
[0. 6௪55ம் த.கசாப்பு 4 கடை,/ 

கசாப்புக்காரன் 422200 ப-அ2.  பெ. 
(॥.) கசாப்பு பார்க்க: 866 /:25200ப 

த.வ. வெட்டுகறியாளன். 
[0. (ஷதம் 5 த.ஈசாப்பு 4 தாரன் 

(உடைமைம் பொருள் ஈற].] 

கசாயபாண்டம் 

கசாப்புக்கிடங்கு 4222௦2 ப/-/-//2௨/74ப, 

பெ.(ஈ.) ஆடுமாடுகள் அடிக்குமிடம்; 

12ப0111௨-॥௦ப56. 

த.வ. வெட்டுகிடங்கு. 

[0. 425520 த.கசா.ப்ப * கிடங்கு.] 

கசாயக்கிராயினம் /௪22/௪-/-/727௪, 

பெ.(॥.) மாஞ்சரோகணி, ஒருவகை மூலிகை; 

9 1௮பஙள் 0 வர். 

கசாயகசாயம் 4௪2௪-௪227, பெ. (ஈ.) 

மிக்கத் துவாப்பான கருக்குநீர். இது சில 

சமயம் சுரத்தை யுள்ளடக்கி, மறுபடியு 
மெழுப்பும் தன்மை வாய்ந்தது; 8 0600௦0011௦ 

ஒர்ோு 8810ம். ர 85 உவா 

914 1165 1௦ 5பழழா6585 167/2, ப்ரா 

5பட560 பர 1980565 (சா.அக.). 

த.வ. துவர்கருக்கி. 

/கசாயம்-க சாயம். ] 

[5/./252/21202/22 த.கசாயகசாயம்.] 
கசாயதித்தம்' 6௪5௯:௪-417477, பெ.(ஈ.) 

ஒருவகைக் கரந்தை; '418//ப 1ப6, 1ப 
01811-80க88வா!(;(ப5 101005 ௮11௮5 
ட்ங௦ ய ப5 ர5பர்ப5 (சா.அ௧.). 

த.வ. கரந்தைப்பூடு. 

[5/444222/2- 00௪2. த. கசாயதித்தம். / 
கசாயதித்தம்” 6௪2௪௪-ப0/2, பெ.(ஈ.) 

வெள்வேல்; (6 809012-,4௦20௦/2 
/6(0௦0/70/6 (சா.அக.). 

[544222/2-/4/22. ௧.௧ ரயதித்தபம்.] 
கசாயபாகவிதி 6௪2௪-27௪1 பெ.(ா.) 

கருக்குநீர் (கசாயம்) செய்முறை; 8 ஈப!௨ 10 
0162௭9 06௦001௦ (சா.௮௧.). 

த.வ. கருக்குமுறை. 
[5 25/20/9102 கு.சசரயபாக 

விதி.] 
கசாயபாண்டம் /௪2௪,/௪-௦27௭௮௱, பெ.(1.) 

கருக்குநீர் (கசாயம்) காய்ச்சுவதற்காகப் 
பயன்படுத்தும் மட்கலம்: 80 காரா 0௦1 
0580 10 றாஒ௦வ1ஈ0 060௦௦1௦1 (சா.அக.). 

த.வ. கருக்குச்சட்டி. 

[5/1./29 2:௪2 த.குசாயம் 4 பாண்டம்.] 



கசாயம்" 

கசாயம்" 4௪5௪, பெ.(ஈ.) 1. காய்ச்சிய 
மருந்துக் குடிநீர்; 060001/௦0, ரப. 

'கசரயமுங் கரிசமானே” (மேருமற்.. 54.2). 
2. மாதவிலக்குக் கழிவு; ஈாஊா£ப5! 01000. 

3. ஐம்மூலக் கருக்குநீர் - ஐந்து வகை 

வேர்களையிட்டுக் காய்ச்சி வடித்த நீர்; 8 

0600014௦71 602160 பவா ர பொ7ாகார் 

10018. 4. துவர்ப்பு மருந்து; 851108 

ஈ60/6. 5. நோயைக் கண்டிக்கும் மருந்து நீர்; 

8 0 ௦ 60௮! ௦04௦ (சா.அக.). 

த.வ. மருந்துக்குடிநீர், குடிநீரம். 
[5/5 82:22. சுசாயம்.] 

கசாயம்” 6௪2௪௮, பெ.(॥.) தீவினை 

(சீவக.3076, உரை); ஈற்பாடு ௦ 8 பொரா 

1௦ 146 80பி; 0676௦. 

[57/85 ௮/௪ 2 த. கசாயம்./ 

கசாயம்” 6௪2௬, பெ. (.) பேசாதிருக்கின்ற 
பெருநிலைக்கு நோர்கின்ற இடையூறுகளுள் 

ஒன்று (வேதாந்தசா.103); ௨6 ௦1 1௦ 

௦0௦5180165 1௦ /7/7/92/22-22/77.207' 

த.வ. பேசாநிலை இடர். 

[5/0 6௦2/௪ 2 த. கசாயம்.] 

கசாயம்போடல் 4222)௮/7-222௪! பெ. (ஈ.) 

கசாயம் வடித்தல்; 116 80% ௦ றா௦௦655 ௦1 

௦௦49 1௦ ழா608ா6 0600011௦01 (சா.அக.). 

த.வ. கருக்கிடல். 

[$/1. 62௮/௪ 2 த.கசாயம் - போடல்.] 

கசாயர் 6222௪௪: பெ.(1.) மஞ்சள்; 1பாா&/௦ 
(சா.அக.). 

கசாயரசம் 6௪22:௪-/௪2௮7, பெ. (ஈ.) 

1. துவர்ப்பு; 8511080032. கருக்குநீர்ச்சா று; 

16 ௨58810௦6 ॥ 060௦0011௦0 (சா.அக.). 

[5/01. 25 2௮/௮3/25௮2 க.கசாயரசம்./ 

கசாயவா ச5/சகசி பெ...) பேரீந்து; 

0216-1166, 14/10 0216 றவ௱ - 270771 

020்///72/2 (சா.௮க.). 

கசாயிக்காரன் 6௪5/2), பெ. (ஈ.) 

இறைச்சி விற்போன்; ௱681 480007, 

டப. 

த.வ. வெட்டுகறிக்காரன். 

கசேந்திரைசுவரியம் 

[0. சச 2 த. சகசரமி-காரள் 

(உடைமைப் பொருள் ஈறு].] 

கசாலா 6ஈ௪5௪/2) பெ.(ா.) 1. துன்பம்; 

21111011௦1, 0151௨55, ரொர€ர், [0 ப்(6. 

2. வருத்தம்; 011110 ப, ௦0௦811ப0110, 

1௦பட்16ீ. ஊறி கசாலாவாமி௫ ந்தது. 

[ப. 62௮/௪ 5 த. சுசாலா.] 

கசான்சி 6௪2272 பெ.(॥.) பொருளாளர், 

கருவூலா; 11285பாஎ. 

[(. 0௪2270/ 2 த. கசாண் சி] 

கசானனன் 4௪£27௪7௮, பெ.(ஈ.) 

ஆனைமுகன் (விநாயகபு.69:2); 21/ம்/ன், 

௦ 25 116 1906 01 80 வவர. 

[0. 722712177௪ 5 த. கசானனன்./ 

கசானா /௪சாகுி பெ.(ஈ.) கருவூலம்; 

(£295பரு. 

[பீ. 222722 த. கசானர.] 

கசுக்கொட்டை 6௪2ப-/66௦//2]  பெ.(ஈ.) 

மரத்தின் தவிட்டு நிறத்தைப் போன்ற 

கொட்டை; 08514பர். 

கசுப்பா 6௪5/௦, பெ.(ஈ.) தலைமையூர்; 

௦67 8191/00 0 ॥6280-0ப211னா5 ௦1 8 

[511௦4 ௦ 011510. 

[பீ. /25பம2 2 த. கசப்பா. 

கசூர் ௪30, பெ. (॥.) கவனமின்மை (0.6.); 

1601201, 08151/2581௨55. 

/0. 2502 த. கூர்] 

கசூரி 6௪20 பெ.(.) கசூர் பார்க்க; 569 

8250. 

கசேந்திரன் /(௪227௭72, பெ.(॥.) சிறந்த 

யானை; 100 ௦7 ௨16௮15. 

[51. ௮2/27/7072 த. கசேந்திரன்.] 

கசேந்திரைசுவரியம் 4௪22721722 ப௮/ப/௮/77, 

பெ.(॥.) பெருஞ் செல்வம்; 91691911ப௨10௦௦, 

00ப/21௦௨. 

த.வ. யானைப்பெருஞ்செல்வம். 

[(. 72/2/70727௮/2/20/2 2: த. கசேந்திரை 

சுவறியம்./ 



கசேரிகை | 
கசேரிகை (௪5/௪௮ பெ. (.) முதுகெலும்பு; 

௦801-0016 - 1/6/1607௪ (சா.அக.). 

த.வ. முதுகுத்தண்டு. 
கசேரு' /ச5காப, பெ.(ஈ.) 1. கருணைக் 

கிழங்கு; ௨160ல் புகா. 2. முத்தக்காசு; 
5112109/1% 56006. 

[5/7 6௪22ப2 த. சுசேரு.] 

கசேரு* /சக5கப, பெ.(ஈ.) முள்ளந்தண்டு; 

5வ! 0௦/பறா-%/21207௮/ 0௦௦/1 
(சா.அக.). 

கசேருகம் 4௪58௪௮, பெ.(॥.) தமரத்தை 
(மூ.௮.); வோணாட0ி8 1௦௦. 

[5/6 /ச2காப/௪ 2 த. கசேருகம்,] 

கசேருநீர்க் கோவை /4௪22ப-/7//-/6624௮] 
பெ.(॥.) முள்ளந்தண்டில் இறங்கி நிற்கும் 

ஊதை நீர்; 8 ௦0116014௦0 ௦7 ௱௦ற்/(0 11/01 

16 461608! ௦௦/பாா-/7/0707201//5 
(சா.அக.). 

த.வ. முள்ளந்தண்டு நீர்க்கோவை. 

கசேருபம் 6௪£கபத்க, பெ. (ஈ.) முள்ளந் 
தண்டிலிருஃகும் 33 முள் எலும்புகள்; 16 
ராடு 166 பார்க. 2. முதுகெலும்பு; 
௦௮௦4-6006 (சா.அக.). 

த.வ. முள்ளந்தண்டு. 

[5/0். /ச5சாப 2 த. குசேருபம்,] 
கசேருபவர் 425ப5௪௦௪ பெ.(ஈ.) முள்ளந் 

தண்டிற் பிளவு ஏற்பட்டுப் பிதுங்கி நிற்குமோர் 
பிறவிநோய்; ௦௦06ஈ/1(8| ௦1611 ௦74 16 
4/616மவ! 001ப௱௱ மர்ர்் 8006 றா௦ரபவ0- 
50௪ 70௪ (சா.அக.). 

த.வ. பிதுக்கு முள்ளந்தண்டு. 
கசோதம் 4௪2௦22, பெ. (ஈ.) பிராய்முட்டி; 
ஷே! 088௦18-7940 7/௮ 26)//217/0௮ 
(சா.அக.). 

கசோதிகம் 250௦7௮, பெ. (ஈ.) 
கருப்பெள்(ஞூ); 01801 91061 8660- 
56$5ச௱ப௱ /10/௦ய௱ (சா.அக.). 

த.வ. காரெள். 

கசோரம் 4௪5௪௱, பெ.(ஈ. ) ஒரு வகைப்பூடு: 
8 வொ போ௦பாக 2சயா6 (சா. அ௧.). 

கடாட்சவீட்சணம் 

கஞ்சீயம் /௪நட்சா, பெ.(॥.) வெண்கலம் 
(யாழ்.அ௮க.); 0ஒ1-௱ாவ!. 

[5ம் (25/22 த. கஞ்சீயம்.] 

கஞ்சுகசரீரம் (௪3 பட2-2௮௮, பெ.(ஈ.) 
விழைவு (அராகம்), அறிவம் (வித்தை), கலை, 
ஊழ் (நியதி), காலம் முதலான மெய்ம 

(தத்துவ)ங்களினாலாகிய நுண்ணுடம்பு 

(பரசரீரம்) (சி.போ.பா.2:2); 8 5ப01/6ீ 6௦0 ௦4 

16 50ப! 0௦00860 ௦7 16 116 றர௦10165 

2/20.2/77, 1/1 (4/2170/2012110 42/77. 

[5/1. /272ப429௮/2த.கஞ்சுகசரீரம்.] 
கஞ்சூழ் ௪ம், பெ.(1.) பேரீந்து (பச்.மூ.); 

0916 வா. 

[5/0 6௪722 த. கஞ்சுழ்.] 
கஞ்சோற்பவம் 4௪௦௪௨௮, பெ. (ஈ.) 

மணமுள்ள மண்; 8 78081 €ாரர 
(சா.அக.). 

த.வ. மணமண். 

கட்கன் 6௪/௪, பெ. (ஈ.) வீரபத்திரத் 
தெய்வம் (நாமதீப.); 600 1//7௪4/௪௦12. 

[5/0 7207௪2 த. கட்கள்.] 

கட்சம் 6௪/2௮, பெ.(ஈ.) 1. சங்க நஞ்சு; ௮ 
௦ 07 888/௦, உ௱௱ஈஊா௮! 0௦1801. 
2. மந்திரநூல்; 8 ௱ாகார்[௦ 50187006 ௦4 (16 
1868. 3. மாயக்கலை அடங்கிய 
தந்திரக்கலை (விதி); 8 (81௦ 5018௦௦ 
6810 ௦4 801௦ €1௦. (சா.அக.). 

[5/1 2/5 ௮2 த.கட்சம், / 
கடபயாதி 6௪220௪)2௦] பெ. (ஈ.) எண்களை 

வடமொழி எழுத்தாற் குறிப்பதற்கமைந்த ஒரு 
முறை (சாச.தமிழ்க்.87); 3 நகர் ௦7 
810109 ஈயா ௮5 ூ 5வா81471( 111615. 

த.வ. எண்ணாக்க எழுத்து. 

[5/1 42-/2-02-/௪(2075 த. கடபயாதி] 
கடவல்லி %௪2௪-0௮//] பெ.(ஈ.) 108 

உபநிடதங்களுள் ஒன்று; ஈ2௱6 ௦1 8 
(02௮/5 ௪௦. 

[5/. (6௪௪-0௮5 த. கடவல்லி] 
கடாட்சவீட்சணம் /272102-1/12272777, 

பெ.(ஈ. ) கடைக்கண்பார்வை: 5106 01800௦௨6. 



கடாட்சி-த்தல் 

த.வ. அருணோக்கம். 

[$/. 6௪/2௪ * 2௪ 2 த. கடாட்ச 

1ட்சணம்,.] 

கடாட்சி-த்தல் 222/2, 4 செ.குன்றாவி. 
(ு.1.) அருணோக்கஞ் செய்தல்; (௦ 

ஸ் 
கண்டாத்திரிலேகியம் 

இழிவான வகை; (1/253/ 8ஈ |ஈரீஊார0 (ஸர ௦7 

ர்கள். கண்டகம் பிரபத்தி செய்திருகீகச் 
செப்நதேமாரர் (இிவ்பொபொம்.2 6 7 ப்பா. ப4.377] 

[$7். 6/2/2427072-0௪//2த.. கண்டகம் 

பிரபத்தி. 
0௦10650810 1௦ 0881 8 5106 0181௦6, 1௦ | கண்டகாசனம் 6௪72722227, பெ.(.) 

1001 பழ௦ா (ர 0௭௮010 ப5 181/0 பா. “அன்பா 
மகிழ்வுறகி கடாட்சிக்கு.ம்” (சிவரச. 
(௫6:1/0170ர ரர. 73), 

[5./எா22 த. கடாட்சம் *கடாட்சி- 

தீதல்..] 
கடி /சற் பெ...) இடம்விட்டு இடம் செல்லும் 

பொழுது எருது குதிரைகளை மாற்றும் இடம்; 

51206 ॥" 8)௦பாஞஷு, நான ௨0௭585 ௦ 

ப|15 01 0271௨065 816 ாலா060. 

த.வ. எருதுபூட்டெல்லை. 

[0.720272 த. ௧௨... 
கடிகம் /221/7), 

(யாழ்.அக.); 181. 

[5/1 0௪/௭2. த. கக்] 

கடேரியம் 6௪2:௮/77, பெ.(.) மரமஞ்சள்; 

பாற. 

[8/0 /௪/௮2/5//2 த. கடேரியும்.] 

கடோபநிடதம் 4௪86ம௪-7/2202/7, பெ.(.) 
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுளொன்று; ர 

௦1 ௮1 பற8ு/5௪0. 

[5. ர்சப்ச7பமசை9202த. கடேடோப 

இிடத.ம்./ 

கடோரம் 4௪2௦௮7, பெ.(॥.) 1. கடினம்; 

௮10658, 50/01. 2. கொடுமை; 888110, 

பு. 

[5/0 /எற்ிமாச 2 த. கடோரம்.] 

கடோற்கசன் /௪7௦/4:௪2௪, பெ.(ஈ.) 
வீமனுக்கு இடும்பியிடம் பிறந்த அரக்கன் 

(பாரத.வேத்திர.30); 0௮/0-6௨060 00 817ப! 

08, ஈக ௦4 16 50ஈ ௦4 22/7௪ ௨௮0 
///21177.2.. 

[5/4 ௪10042௦022 த... கடோற்கசன்.] 

கண்டகப்பிரபத்தி /2022-0-0/720௮101 
பெ. (.) தஞ்சம் புகுதலில் (பிரபத்தியில்) ஓர் 

பெ. (॥.) கரமுட்டி 

ஒட்டகம் (யாழ்.அக.); 0॥வ. 

[5/1 /2/227௪8௮7௮2 க. கண்டகாசனம்.] 

கண்டகிரகணம் /6௪29-0/௪92/0௪77, பெ. 

(ஈ.) பாதி கோள் மறைப்பு (பார்சுவகிரகணம்); 

௮11/௮! 601056. 

த.வ. அரைக்கவ்வல், துண்டுகவ்வணம். 

[5/0./077102749/2/2/722:த. கண்ட கிரகணம்] 

கண்டகுப்சம் 6272-(ப2927, பெ. (ஈ.) 

சன்னிவகை (வின்.); 3 0 ௦7 0௦1/ப1510, 

௦6 ௦1 13 22277 

த.வ. சார் இழுப்பு. 

[$/. (ச2-/ப0/22. கண்டகு.்சம்./ 

கண்டகூணிகை 6௪௪௪-8௪ பெ. (ஈ.) 

வீணை (யாழ்.அக.); 16 11012 (ப16, 7௮! 

[5/0 (௪௪ *60/022த. கண்டகூணிகை./ 

கண்டபத்திரம் 6௧௦௪-௦௪7௮, பெ.(.) 

வழக்கைத் தீர்த்தெழுதுஞ் சீட்டு (நாஞ்.); 
94/210 1" 8 01/50 ப16. 

த.வ. தீர்ப்புமுறி. 
கண்டாத்திரிலேகியம் 6222/47/20:௮/7), 

பெ.(॥.) இஞ்சி சோந்த இளகிய வகை 

(பைஷூ.); 61601ப0ு/ மான் ரர் 85 [15 

6 1100601211. 



கண்டாபரணம் 10 கத்துரு 
த.வ. இஞ்சி இளகியம். 

[574/07222/07௮21௪-/5/7/22த.ண்டாக்திரிஸைகிபம்] 
[த. இளகியம் 2 5, /2/)/2.] 

கண்டாபரணம் (௪௪௮௮௪௮, பெ.(ஈ.) 
கண்டாபரன் பார்க்க; 566 6௪220௮:௮, 

கண்டாபரன் சார20௮:௮, பெ.(ஈ.) 
குதிரைக் கழுத்தின் இரண்டு புறத்தும் 
உள்ள இரு சுழிகள் (அசுவசா.19); (௩/௦ 

8ப501010ப5 ௦பா5 006 ௦0 6801 5106 014 3 

௦1565 160%, 8 ௦௦41 ௦74 (௨ 10156. 

த.வ. கண்டல் சுழி. 

[ ூ./சா2-ம/7௮௭௮1-8 6 (2/4. 4- 

ம்/7௮/212 2 த. கண்டாபரன்..] 

கண்டுசம் ௪2/2௮, பெ.(ஈ.) கண்டூசம் 
பார்க்க; 566 6270178277. 

[5/04. 6௪7075 த. கண்டுசம்.] 
கண்டூசகசாயம் /62072௪-/௪22/௪௮. பெ. 

(ஈ.) ஆறிலொன்றாய்க் காய்ச்சி வடித்து 
வாய்க்கொப்பளிக்கப் பயன்படுத்தும் நீர் 
அல்லது கியாழம்; 8 060௦001107 ௦7 ர்501 
௦0181060 04/ 601/9 8௭௦ £60ப௦ர 1௦ ௦௦ 
518 கார. [1 18 ப560 85 ௮ 921016 
(சா.அக.). 

த.வ. கொப்புளிப்பு கருக்கு. 

[5/0 (2721/-25.2:௮ த. கண்டுசகசாயம்,] 
கண்டூசம் ஈசாரச்சா. பெ. (ா.) 1. வாய் 

நிரம்ப மருந்து நீரை ஊற்றிக் கொப்பளிக்கும் 
மருந்து; 8 80101௦ ௦ ஐர்501 ப5௨0 1 
ஈ௦யய்ரீபி6 10 ராவா (உ ௱௦பர் ௮௩௦௭ 17௦ 
7097. 1115 0000560 (5 கவளம், ஆர்ட் 
685 ப8ா0 11 வ! ப8ா(((165. 
081016 (சா.அக.). 

த.வ. கொப்புளி நீரம் 

[5/7./(சார02 த, குள் டிசம். ] 
கணசங்கியாபாகம் /2/12-2௮/190/2-0292/7, 

பெ. (ஈ.) சிற்றூர்ப் பங்குகளின் 
பிரிவுத்தொகை; 800760291௨ ஈப௱டு ௦7 
18185 11௦ வர்ப௦் 176 13705 ௦74 9 411806 
26, ௨16 6 ௦4 1௦ 919/௮] கார், 
6€0பவ/ 011060. 

த.வ. ஊர்ப்பாகம். 

[ கணசங்கியை - பாகம்] 

15/4. 9௮02 * சச்சி கணசங்கிமை,] 
கணாநந்தி 6௪௭27௪2701 பெ. (.) புகையிலை 

(நாமதீப.); 10090௦௦. 

[5/1. ௮72727௮701 த.கணாநந்தி] 
கணேரம் 423௫, பெ. (ஈ.) 

மலைப்புளிச்சை (சங்.அக.); 6/1 ஈவா 

டா. 

[51. ௧௮:22 த. கணேரம்.] 

கத்தணம் 6௪/2௮, பெ.(.) காப்புறை; 
)90161, 1பா/௦, 0081 ௦74 ஈாவ!. 'சத்கணங் 
கடிது பூண்டார் (இரகு..மீ.ட சி் 77), 

தெ. கட்டலமு. 

கத்தபம் 4௪//௪௦௮77, பெ.(ஈ.) கழுதை (திவா.); 
8558. 'கத்தபத்தின் பாற்குக்கரிய 
அிரெற்தியறும் " (பதாரத்தகுன. 104). 

[5/1 ௪௮72௪0/௪-த. கத்தபம்.] 

கத்தாப்பு 6௪1:2௦௦ப. பெ.(1.) நாட்டு வாதுமை; 
[பயவா வா. 

/14௮/. சேரவா த.கத்தா.ப்/] 
கத்தி ௪11 பெ.(ஈ.) 4. துன்பம்; (67. 

2. கடினம் (கஷ்டம்); 0144௦ப1௫ு, 11௦016. 
[5/1. 25/௪2 7௨ 2௨4/5 கஸ்தி 2 த. 

கத்தி] 
கத்துரு ௪்பாப பெ.(ஈ.) காசியபமுனிவர் 

மனைவி (கம்பரா.சடாயுகாண்.29): [20704 
8 ப 01 ௮, மார ௦7 (22/22 
8௮0 ௱௦12 ௦74 (06 //2035. 

[5ர். (சர்ப த. கத்துரு.] 



கத்து 
கத்து ௪//0, 

ஊர்காவல்; "(011 ந21701. 

[பி. 72512 த. கத்து] 
கத்தோலிக்கன் /4௪//2/4/4௪, பெ. (॥.) 

கிறித்துவ மதத்தின் ஒரு பிரிவைச் 

சார்ந்தவன் (நாஞ்.); 091௦110. 
/[£. ௦2170//22 த. கத்தோலிக்கள்.] 

கதர் 6௪௪௪5 பெ.(.) கையிராட்டின நூல் 
கொண்டு நெய்த ஆடைகள்; 01044 8/0 
வர ரூனா றா௦0ப௦௦0 ௦ 1௨ 50 

நவ. 

[ப. ௪20272 த. கதர்] 

கதலீபாகம் /௪2௪/-,227௮, பெ.(ஈ.) 
செய்யுளமைதியுளொன்று; (*௩/எ1.) 6859/, 
1611011௦ப8 8௫/16 ௦1 ௦61௫0), 061//010ப8 85 

௦1311 ராயர்; உங் 5ர/116 01 010, 

016851109 1௦ 146௨ 68, 006 ௦74 (6 1766 

105 ௦1 ற 222777. 

கதாகுவயம் 4௪227ப/2:௮/7,  பெ.(॥.) 
கோட்டம் (தைலவ.தைல.1); 0௦51ப5. 

[5/0 7202702722 த. கதாகுவயம்.] 

கதாசித்து 62022-௮40, வி.எ. (௨0) அரியதாய்; 
[216]. 

[8/ம். 6222-04//2 த. கதாசித்து..] 

கதாபாணி (௪22-227 பெ.(ஈ.) தண்டு எனும் 
படைக்கலனை யேந்தியவன் (வின்.); ௦6 

எற கா் க பெ. 

த.வ. தண்டேந்தி. 

[51. 720202/2 த. கதாபாணி.] 

கதாயுதம் ,4224/ப/2/7), பெ. (ஈ.) 
தண்டாயுதம்; 0/பழ, 0௨௦௨. 

த.வ. மறத்தண்டு. 
[5/0. 72024 த. ஆயுதம்] 

பெ.(ஈ.) இரவில் சுற்றும் | கதாயுதன்' 4௪22-22, 

1] கப்சாவீசுதல் 

பெ. (£.) வீமன் 

(பிங்.); 228772, 500 07 222, 50 ௦8160. 
0௦௨௦2ப96 (5 ௦ொ/ஏர் 680௦ ௦7 1910 
25 ௨௱௭௦௦ 0 01பற. 

[85 7௮02272-)/ப0௮72 த. கதாயுகள்..] 

கதாயுதன்” 46௪௦4ப220, பெ. (1.) வைரவக் 

கடவுள் (யாழ்.அ௮க.); 600 வாக. 

[5/4 7202/0/01722 த. கதாயுதன்./ 

கதாவணி (4௪22௪ர/ பெ.(॥.) கணக்குப் 

பொத்தகம்; 160067, 8000 பா௫ 0௦௦%. 
(1887 /07௪120217/2 த. கதாவணி] 

கதானுகதிகநியாயம் 4௪227ப20/92- 
9/2:௮/77, பெ. (.) ஒருவர் சென்ற வழியே 

மற்றவர் செல்லுதலைக் குறிக்கும் நெறி; ௦0௦ 
ரஷ் ரவ வா௦்்சா 141 நா606065, 

[676160 1௦ [ஈ ॥1ப5124/௦ ௦1 6110 

2800௭8௭0௦6 10 ா6060௨1 ௦ ௦ப5100. 

த.வ. சென்றோர் செல்வழி. 

[$0. 72/27 ௮17-9௪0 /)/2/௪ 2 த. 

கதானுகதிகநியாயம் / 

கதிமி 6௪4771 பெ.(.) தலைமைக் குடியானவன் 
(வின்.); 11680 ௦4, ௨௨0140 ௦ப!11421௦. 

த.வ. வேளாண்கோ. 

[பீ. 60772 த... கதிமி] 

கந்திரி' னாள்ர் பெ.(॥.) மகமதிய விழா 

(பண்டிகை) (1].2.1, 243); ௨ பர்கோ 

12811௮] ௨0 ரா ௦௦ பா ௦7 8 06062560 

௦ 06150 85 6 போப! 1651௮1 6/0 

94 //29272 ॥॥ ௦௦பா ௦4 16 5வர£ர் சரி 
5௮/1/6. 

[பீ. ௮72072 த. கந்திரி] 

கந்திரி* 6௮727 பெ.(ஈ.) இரவலன் ; 06008. 

[ பீ. 62/22. கற்திரி] 

கப்சாவீசு-தல் 62222-/8ப-, 5 செ.கு.வி. 
(ு.॥.) பொய்ச்செய்தி பரப்புதல்; 10௦ 80680 

12156 [ப௱௦ப[5. 

த.வ. புரட்டுபரப்புதல். 

[பீ, 6௪ம்22 2 த.கப்சா.] 



கப்சா 

கப்சா 6௪௦54, பெ. (ஈ.) பொய்ச்சொல்: |16, 

12156௦00. 
த.வ. புரட்டு. 

[ப. 42022 2 த. கப்சா.] 

கப்பாலத்து (200௮/௪//ப, பெ. (ஈ.) பிணையல் 
(இ.வ.); 021, 560பார்மு. 

/4ப: 4௪72௪2 த. கப்பலாத்து] 
கப்பித்தான் ௪20/4, பெ. (ஈ.) 

கப்பற்றலைவன் (இ.வ.); ௦80184 ௦4 8 8/2. 
த.வ. மீகாமன், நாவாய்கன், வங்கன். 

[8 செ0/18/௦ 2 த. கப்பித்தாள்.] 
கப்பிர் 6ச2ஐசர, பெ.(ஈ.) செருக்கு (கருவம்); 

௦1106, *8ப011 0655. 'க.ப்பிர்பிடித்து 
அலைகிறான் ” (இ.வ.. 

[0ீ. பன 2 த. கப்பிர்] 
கப்பே /௪௦௦௧ பெ.(ஈ.) குளம்பி (காப்பி) 

(5௦ஈ0.); ௦௦1166. 
த.வ. காணீர் (காழ் 4 நீர்). 

[8 05 2 த. காப்பி] 
கபக்கட்டு 6202-/-/2//ப. பெ. 1.) கோழை 

நெஞ்சில் திரண்டிருக்கை; 800ப௱ப/21௦1 ௦7 
60 1ஈ (௩5 (௩௦௧. 

த.வ. கோழைக்கட்டு. 

[5/0 422/௪ 2 த.கபம்.] 
கபகரைகசாயம்/௪௦௪92/௮//௪22/௮, 

பெ.(॥.) கோழையை அறுக்கும் கருக்குநீர்; 8 
060௦௦௦101 0803016 ௦7 பள ௦பர் (0 
௦்்/60௱, (.௨. ௦௦110 606010181௦ 
(சா.அக.). 

த.வ. கோழைக்கரைநீரம். 

[கபம்-கரை-கசாயம், ]] 
[5/0 6௪0௪2 த. கபம் 2 5: 25 27/௪ 

2 த.கசாயம்,] 
கபகரகாரி %6௪ம௪7௮௪-(ச் பெ (ஈ.) 

1. கோழையை வெளிப்படுத்தி இருமலைத் 
தணிக்கும் மருந்து; 8 ஈ601010௨ வு்1௦/ 
௦௦0165 6060101911 ட)060101௮11. 
2. நெஞ்சிலிருக்கும் கோழையை அறுப்பது; 
ஷர்மா றான (0௮ 6601௦ ௦7 
10௦06 ௦ ௦ ரிப/06 400 10 பார 
80 (6 11௨0௨௮ (சா.௮௧.). 

த.வ. கம்மல் தணும்பி. 

கபவாதசுரம் 

கபந்தம் 6௪22௮72277, பெ.(.) 1. கவந்தம் 
பார்க்க; 566 42/௮7. 2. அறிவிலி: 
ரார!640, 81ப010 06150 (8௭ர.). 

[5/1 /20௮717௪ 2 கபுந்தம்.] 

கபநாசம் 422௪-722௪, பெ.(ஈ.) கண்டங் 
கத்தரி (மலை.) பார்க்க; 866 /(2/725/172172/1 

[5/1. 20724722௪2 த. கபநாசம்.] 
கபநாசனி 4௮02-722௪ பெ. (ஈ.) தேற்றாங் 

கொட்டை (யாழ்.அக.); 2810 ஈபர். 
[5/ம். /4றர௪-.7222022த. கபதாசனி] 

கபம் சம்சா, பெ.(ஈ.) கோழை: ற॥/60ஈ. 
6 017 (886 த ௦7 சர் 
'வாதபித்தகபமென... மூவரும்... நலிந்தனா்" 
(உதீதரரா.அரக்கா:3, 

[5/4 620/௪2த. கபம்] 
கபர் 6௪ம2 பெ. (ஈ.) செய்தி (வின்.); ஈ௦6. 

[0 //சம்ன 5 த. கபர்] 
கபாத்தம் 6௪௦௫4௮, பெ. (ஈ.) சிவபெருமான் 

சடை; 5/2 றா((60 1௦௦16. 
[5/4 (20௮022 த. கபாத்தம்.] 

கபாத்தி (சம்சார பெ.(ஈ.) சிவன்: நர 
ரா ௱5((60 1௦0106. 

[5/0். 4(2௦௮௭72 த, கபாத்தி.] 
கபர்தார் 4௪ம௪ம2; பெ, (ஈ.) விழிப்பாயிருத்தல்; 

061/216, (9166 087௨. 

[0ீ. ௪௪2௮72 . குபார்தரா.] 
கபருசுதான் /4௪ம௦௪ப2பசா, பெ.(ஈ.) 

(இசுலாம்.) இடுகாடு: டயா/௮! ௦18௦6 (கிரியா.). 
[0.. 607௪0௪ த. கபருசுதான்.] 

கபரோகம் ௪2௪-27௮, பெ.(ஈ.) கோழை 
நோய்; 8௫ 0156956 62560 0) 60685 07 
0॥69௱, 88 மா ((6 ௦ 811௮. 

து.வ. ஈளை. 

[59/7 20/௪ *70922- த. கபரோகம்.] 
கபவாதசுரம் 4252-ஈ:222-பச௱, பெ. (ஈ.) 
கோழை வளிமிகுதியால் ஏற்படும் சுரம்; 
6பறா/௨. ் 

த.வ. கடுங்காய்ச்சல். 

[கபம் 4 வாதும் 4 சுரபம்,] 

[5/0். 620/௪ * பதர 5 த.கபவாதம். ] 



கபவிரோதி 

கபவிரோதி /2௪-0ர007 பெ.(ஈ.) 

சிற்றரத்தை (தைலவ.); 165867 0௮1௮10௮. 
கபளீ கரி-த்தல்/௪ம2/9௮/7, 4 செ.குன்றாவி. 

(.॥.) கவளீகரி- பார்க்க; 566 620/2/9௮/7. 
[5/0 4௪௪/2 த. கபன£கரி-த்தல்.] 

கபாத்து'! 6சம்ச/, பெ.(॥.) 1. விதையடி 
சேவல் (வின்.); 08001. 2.மாஞ்செடிகளின் 
மிகைக்கிளைகளை ஒழுங்குபெறக் கத்திரிக்கை; 
யாரா. 

ரபீ. 6012 த. கபாரத்து.] 

கபாத்து” 6௪2௪11, பெ. (ஈ.) படைப்பயிற்சி; 
௱ரிர்தரு சோர், 

[0 720222 த... கபாத்த;/ 

கபாபு 4௪௦202, பெ.(॥.) சூட்டிறைச்சி (வின்.); 

0325, (84 ௦07 ॥025150 ௦2. 

த.வ. சூட்டூன். 

/0. 420௪02 த. ௬பாா// 

கபாய் ,௪திகு;) பெ. (ஈ.) நிலையங்கி; 7௦0௦16) 
௮ 1/0 011௦0 ரி௦ா0 1பா!௦ £௨௮௦1ஈ௩0 1௦ 

(16 8௮/25 8ப0் 85 12% 8/௦ 9௨ வ/ 

நு /1ப௮௭௱ு௱௱௭௨௦௮5. கடகி 
கபாரய்மிறச.ர் போர்த்தவள்  பரீணாட். 
பிள்.கா.ப்பு, 70). 

(பீ. 9௪022 த. கபாம்./ 

கபாலன் 622/2, பெ.(1.) பிறவி நஞ்சு வகை 
(மூ.௮.); ௨உ௱ர ளவ 0150. 

கபிலசம் 6௪/௪௪, பெ.(॥.) காடை 
(நாமதீப.): ரா ரபி. 

5/0. /மு//22௧. கபிலசம்.] 

[ உ. (2 ப க்் 

ர் 

ன் ட்ப 
ல அவ 2௧0௮... த 

கபிதம் 6௪/௪௪, பெ.(॥.) கருஞ்சீரகம் 
(மலை.) பார்க்க; 86௦ 6427/0///202/7. 

டத! 
கூ 

அல் அஷ. 

(சபத 

13 கபோணிகுளநியாயம் 

கபிலவத்து ௪௪௪/0, பெ.(॥.) புத்தர் 
பிறந்த நகரம் (மணிமே.அரும்.); 8ப0௪5 . 

டார் - 01806. 

[560 420/௪ 0/-த. கபிலவத்து.] 
கபிலை 4௪௫/௮ பெ.(ஈ.) நறுமணப் பொருள் 

வகை (நாமதீப.); ௮ 180181 5பம்51௮00௦6. 

8/1. (௪ம/௪ 2 த. கபிலை, 
கபீதனம் 6௪/2௭, பெ. (ஈ.) வாகை 

(மலை.) பார்க்க; 866 122௮! 

[6ம் 401௮72 த. கரீதனம்,] 
கபுல் /௪௦ப/ பெ.(ஈ.) வஞ்சனை (இ.வ.); 

06௦1, 118ப0. 

[(. 4௪/2 த. கபுஸ்.] 

கபூல் ௪ம் பெ. (॥.) இசைவு (வின்.); 

0௦158811, 8றற10/5!, 3900/55/0, 

0௦11625510. 

[(. ர௮ய/ 2: த. கழல்] 

கபூலி ஈசமிப்் பெ.(ா.) கபூல் பார்க்க (0.6.); 
56௦ 42.00! 

கபூலியத்து 4௪௫/௪, பெ.(॥.) கபூலியத் 
நாமா பார்க்க; 566 622///௪1-/72/772. 

[0 ரம் புட்212 த. சபவியத்து.] 

கபூலியத்நாமா 4௪22/-/72/772, பெ. (ஈ.) 
எதிரீட்டாவணம்; 0௦பா1£ர-௨0188௱௨8॥, 
௦பாா 31 ௦07 2 108056. 

[(ீ. 4௪/௮1 /7.2/7722த. கப வியத்நாமா.] 

கபூலேத்து/௪௦:4/5/ பெ.(॥.)உடன்படிக்கை 
யாவணம் (வின்.); 8006௨8 (ஈ சாப. 

[0.. ர௪மறிபி்/௪2 த. கழலேத்து..] 

கபோணிகுளநியாயம் /:20 மீட்டப/2- 
ற், பெ. (.) முழங்கையிலுள்ள 
வெல்லத்தை நாவாற் சுவைக்க 

இயலாததுபோல, அடுத்திருந்துந் தனக்கு 
அடைய முடியாமையைக் காட்டும் நெறி; 
11ப5121100 ௦7 8050]/ப16€ 1120025511 ௦ 

பாவ்வாஸ்பிடு, 85 16 [பகரா ௦7 1௦ 

168012 00 016'5 ௨100௦8, 6௨0 

(ரகச 0பர் 07 ॥698004 ௦07 ௦65 

(௦9 ப6. 

த.வ. எட்டாக்கனி உறழ். 



கம்சன் 

கம்சன் (௮752, பெ. (ஈ.) கண்ணபெருமானாற் 

கொலையுண்ட ஓர் அரசன்: /687755, 8 (00 ௦7 

100 மக 8 ரு 0121 

[0. (5௮2. கம்சன்] 

கம்பத்து' 687௦௮//ப, பெ. (ஈ.) இடம்பம் 
(வின்.); 0010, 85018000௦பா. 

[0.. ௮77௪02. கம்பத்து] 
கம்பத்து” 6௪௱£௪௪//ப, பெ. (ஈ.) கப்பலில் 

விழும் ஒட்டை (112பர.); 691206 ॥ஈ ௨ 8. 
த.வ. கசிவுத்துளை. 

[7௦11. 92770/22 த. கம்பத்து] 
கம்பத்துப்பார்-த்தல் 6௪ஈ12௪1//ப-௦-௦2-, 4 

செ.கு.வி. (5.॥.) கப்பலின் ஓட்டையை 
அடைத்தல் (வின்.); (௦ 5100 8 88/05 16௮16. 

த.வ. கசிவு பார்த்தல். 

[௦7. 9௮1012 2 த.கம்பத்து; ] 
கம்பீர் சச் பெ. (ஈ.) வெற்றிலைத் 

தம்பலத்துடன் சேர்க்கும் ஒருவகைத் 
துவர்ப்புச் சரக்கு (மூ.அ.); 8 றா6௦815110 
1௦ 116 85811108ா1 16394 ௦7 3 112137 
பட் ப560 ௨100 மார நல்வ. 

[4841 ர௮ரா/2 த. கம்பீர்] 
கம்பீரசன்னி /6974/௪-5௮-/ பெ.(ஈ.) 

1. மிகை இசிவு (அதிகாரசன்னி); 191 
ரபா. 2. இறுமாப்பு (இ.வ.); 
5$பழ6ா01110ப5!655, ௦௦8511ப11655. 
1 3ப01/ 0656. 

[5/். ௪னாம்///242௪1/2 ௧. கம்பீரசன்னி ர] 
கம்பீரம் 42௱௪/௪௱, பெ.(ஈ.) 1 ஆழம் (சூடா.); 
லெ, நா௦ரபாரிு 2. ஆழ்ந்த அறிவு (வின்.: 
0௦10 பாம் (0௦௮16006. 3. வீ று; ௱ாவ/6511௦ வா 
௦ 08810: ராகா! 656. 

த.வ. வீறு. 

[5/1 ர௮ரம் ௪2 த. கம்பீரம், / 
கம்பீரவாக்கு 4௪௱த/௪-2/7/ப பெ.(ஈ.) 

பொருளாழ்ந்த செய்யுள் (வின்.); 8பனா10 
50/6 ௦14 வார, நாகரா மாக் ராரா. 
2. எடுப்பான குரல்; வாடு, வர்கா 
18) 65140 10106, 066, 91916 ஈார்ொகர௦. 

த.வ. வீறார்ந்த குரல். 
[கம்பீரம்-வாக்கு. ] 
[5/1. ௮/2 2 த.க.ம்பீரம்..] 

கம்பீரி-த்தல் சச் 4 செ.கு.வி.(ம.1.) 
எடுப்பான குரலாற் பேசுதல் (வின்.); 1௦ ல:ப(. 
(௦ 5068 1" ௨௱௮)6511௦ (௦0௨. 

14 கமலபுத்திரி 

[5/0 9௮1/௪ 5 த. கம்பிரி-த்தல்.] 
கமகம் 42/77௮74/77, பெ.(1.) 1. இசை வேறுபாடு . 

(ஸ்வரபேதம்) (பாத. இராக. 24); (1/4ப8.) 0805 
௮௦ வாட் விட ௦74 ாவ௦௫ூ ௦4 கர் 
[66 816 16ஈ 441௪1/65. (ஆரோகணம், 
அவரோகணம், டாலு, ஆந்தோளம், ஸ்புரிதம், 
ஆகதம், மூர்ச்சனை, திரியுச்சம், பிரத்தி 
யாகதம், கம்பிதம்). 2. ஒன்றையறிதற்கு 
ஏதுவாயுள்ள குறிப்பு; 0106, ஷூ, 85 ர் 9 
501ப/4௦. 'இப்புகை யுடைமை தியுடைமையது 
௧2௧1ம் '(தாக்கபரி 72), 

[5/1. ௮2/77/4225 த. கமகம்.] 

கமடாதனம் (௪7௪/2/22௮7, பெ.(ஈ.) ஆமை 
வடிவாயமைந்த இருக்கை (கூர்மாசனம்); ௮ 
[91560 ௦௦08 0௦810 88060 (66 2 1011௦156 
ப560 85 8 569140116௨ றார். இருந்து 
கமடாதனத்திலே "(வச பொது, 87]. 

த. வ. ஆமை இருக்கை. 
[5/01. 27707௪ 2127௮7 2: த. கமடாதனம்,] 

கமலகுண்டலமாய் ,௪77௮/2-( பற்றா 
து.வி.(804.) தலைகீழாய் (யாழ்ப்.); 16280 
101௦௱௦51, பழ$106 0௦8. 

[5/ம. /௮௮2- பா 2 க. க.மல 
குண்டலமாய்.] 

கமலத்தோன் /௮77௮2/22,பெ.(.) நான்முகன் 
(பிரமன்); /37௪7727. 'கமலத்தோனாயுளும் 
(கியா. 77 80), 

கமலநிருத்தம் 6௪௱௮2-ஈ/7ப//2ா. பெ, (ஈ.) 
கூத்தின் வகை (யாழ்.௮க.); 81/0 ௦07 (ொ௦௦. 

கமலபுத்திரி ௪௭௮௪௦01117 பெ. (1.) முசுக் 
கட்டைச் செடி: 1018 ஈயிட்ாரு இலார் - 
1/௦1ப5 110102. 



கமலமனோ கரி 

கமலமனோகரி (௪௭௮2-1270 7௮/ பெ.(1.) 
ஒரு வகை அராகம் (பரத. இராக. 55); 9 
ாப5108! ௦06. 

[5/6 ௮7௨7௮70௮72 ஐ. கயலபனோகரி] 

15 கமலினி 

1௦ பரா ற௦0௨121] ரர் 111/6 116 5௦ 141 
ம்6 ரி௭€ ஷு 1286 16 8206 ௦7 8 ' 
10105. 

/கமலாகாரம் *- ஆக 4 ஈரி] 
கமலமூலம் 42/72௭74௪/7), பெ.(॥.) தாமரைக் | கமலாசனன் %6௪௱௮'22சாசற பெ. (ஈ.) 

கிழங்கு; 101ப5 100௦. 
[கமலம் 4 மூரலம்.] 

கமலயோனி 4/7௮9-/20/ பெ.(ஈ.) 
நான்முகன் (பிரமன்) (திவா.); இராக, (6 
1௦1ப6 - 0௦. 

[5/1. 2௫/௪ * 2/2 த. கமலயோணி] 

கமலராகம் 6௪௱௫௪ச72, பெ. (ஈ.) 
ஒன்பான் மணிகளுள் ஒன்றான பதுமராகம் 
(யாழ்.அ௮க.); 1௨ ழா6£௦10ப5 8100௨6, 
,2202ப//772/202/77, 

[5740 வாவ/௪ * (27௪ 2 த. க.மலராகம்.] 

கமலவருத்தனை 42/7௮/2-6271ப//27௮ பெ. 
1.) வணங்குதற்கு அடையாளமாக தாமரை 
மொட்டுப் போலக் கைகளைக் குவிக்கை 
(பரிபா. 16, 11) உரை); (//2/2) ௨ 0651பா6 
வ உ ௱்காக் 89௫0 ௦0௨/5௮1௦௨. 
20௦1515180 ॥ஈ 7௦1019 ௦168 ஈகா05 5௦ 95 
(0 [250௦ 9 101ப5 0ப0. 

த. வ. தாமரைக் கை கூப்பு 

[5/1 6௨17௮/24 ௮1222 த.கமலவருத்தனை.] 

கமலவல்லி /42772/2-௪1/ பெ. (ஈ.) கமலத்தேவி 
பார்க்க; 566 42/77/2-/- 1214 

த. வ. தாமரைச்செல்வி. 

கமலாகாரமாகவெரி-த்தல்/(277௮/27272/7727௮ 
-1/5/, செ.கு.வி. (1.1) தாமரை வடிவத்தைப் 
போல் கொழுந்துவிட்டு எரியும்படி தீ மூட்டல்; 

1. நான்முகன் (பிரமன்); போக, 562160 ௦ 
9 101ப5. 2. அருகன்; 24, 8691௨0 ௦ 8 0106. 

[கமலம் - அசன்] 

கமலாசனி /௪77௮/22௪/ பெ.(.) திருமகள் 
(இலக்குமி); (௮/6, 569160 ௦ ௨101ப5. 

([க.மல.ம் - அ.சணி] 

கமலாலயம் 42/77௮/2-)௮/77, பெ.(.) தாமரைக் 
கோயில்; |1௦1ப5 (௨௱ற!6. 

[5/0 427722-2--9:22 த... கமலாலயம்] 

கமலாலயன் /4௪77௮22௦ பெ.(.) தாமரையை 
வாழிடமாகக் கொண்ட நான்முகன்; 
மர2௱க ர்௦ 25 15 ௪0௦0௨ /ஈ ௪ ௦1 
101ப5. 'கசரையயனுச்கறுர் போப் சரணம் 
(பரமோரது. 22 75), 

[௧.௮7 அ ல)யன்./ 

[60 சோனா. கமலம்] 

கமலினி 4௪-௭7௮// பெ. (ஈ.) 1. தாமரை; (015 
8. 2. பதின்மூன்று தரம் சாரணை தீர்ந்த 
இரசக் குளிகை, இதை 9 நாள் சாரணை 
தீர்ந்த இரசக் குளிகையென்றும் சொல்வர். 
(விளக்கத்திற்குக் கருவூரார் குருநூலையும், 
போகர் 7000 யும் பார்க்கவும்); ௮ ௦௦501104160 
௱ஊ௦ப௮! 01 உா்௱௭160 13125 01019 
ஷே. (07 08/15 566 16 ௦1165 ௦7 

௮ பம் போபால் 229௭ 7000). 



கமலோத்திரம் 16 கயரோகம் 

கமலோத்தரம் /21௮/227௮7, பெ.(॥.) | கமாசுதார் 6௪20௭௪ பெ. (ஈ.) சத்திர 
1. செந்நிறம்; 60015 ௦010பா ௦ 1//06. 

2. செந் துருக்கம்; 887410 1-சோக௱ப6 
1001௦110ப5. 

கமனசித்தார ௪௭௪-௦1௪. பெ.(.) 
வான்வழியே நினைத்தவிடம் செல்ல வல்ல 

சித்தர் (வின்.); 510012 [60 ப160 1௦ 13/6 176 

5ப6ஈவ(பாவ! 068 07 726 118/2810 

ா௦ப0ர் 80806. 

த. வ. வான்செலல் அறிவர். 

[கமனம் - சித்தர்] 

[541. 621772௮0௪2 த. கமனர] 

கமனசித்தி 62/77௮72-0௦//// பெ.॥.) வான் 
வழியே நினைத்தவிடம் செல்லும் ஆற்றல் 
(வின்.); 5பறாஈகர்பாச! 08 074 1ரஒ வ] 
86510 1௦ ப0 80206. 

த. வ. வான்செலவாற்றல். 

[5/4. ௮7௮7௪2௮/00/ 5 த. கன சித்தி] 
கமனப்பிரியா 627௮72-௦-௦]ம்:2, பெ.(ஈ.) 

மேளகர்த்தாக்களுளொன்று (சங். சந். 47): 
/ப5.) ௨உட௱௱௮/,: 509, 

[5/4. ௪னாகாகறற்2 ? த. கமனப்டிரியா. ]/ 
கமனம்' 6௪௭௪௪, பெ.(ஈ.) செல்லுகை; 

9010, 1௦பா௱ஷாா0, பவஸ்ட. 

[544. ராச 5 த. கமனம்.] 
கமனம்” 4௮72௪௭, பெ.(ஈ.) கருஞ்சீரகம்: 

01804 ௦ப௱ர்ஈ 5660 1119611௮ 591142. 
கமனம்” சசரக, பெ.(ஈ.) 1. வானில் 

செல்லல்; 10, 885 1ஈ. ௨. வான் 
கமனம்; ஈ௦141ஈ0 14௦0௦1 (உ (0-ல் 
3. பெண் கமனம்: 0௦001211௦0. 

கமனாயகம் 4௫௱௪72-/௪7௮27, பெ.(ஈ.) 
ஒருவகைப் பிசின் மரம்; 9பஈ-3௱௱௦(20௮1 
(66. 

[£. ரயாக௱௱ா/௪௦ப௱ 5 ௧. கமனாயகம்,] 
கமனியம் 6௪௱£சாட்சா, பெ.(॥.) அழகு; 

௦6பட். 
கமாசு 6௭220, பெ.(ஈ.) ஒரு வகைப் பண் 

(இராகம்); 8 ஈ௱ப510௮! ௬௦௦௨. 
(0. சச 5 த. கமாசு.] 

மேற்பார்க்கும் அலுவலர்; 67501 8000௦171௨0 
(௦ 8ப 6156 8 08148. 

[.. 2772572275 த. க.மாசதார் ] 

கமாமிசு ௪2/20, பெ.(1.) செயற்பாடு 
(வின்.); 811175, 0ப51 1௨56. 

[பீ.. 427247 2 த. கமாமிக] 

கமால் 4௪7721; பெ.(॥.) செயல் திறமை; 
வா658. 

/47. 687774/2 ௧. கமால்] 

கமான்' 48772, பெ.(ஈ.) வளைவு: 21௦4. 

[0. வாசா? த. கமான்.] 

கமான்” 4௪௪, பெ.(ஈ.) வளைந்த குறடு: 
போரா 1௦05. 

கமிசு 6௪7/5 பெ.(ஈ.) மேல்சட்டை: 
ரவா!56. 

ரர், 

(0. ளொ/52 த. கமிசு,] 
கமீர் /௪ஈர், பெ.(ஈ.) புளிப்பு: 169/2, 32250, 
1௦660 ஈன((சா. 

[ப. பசார் 2 த. சமீர் / 
கயடேரிகம் 2/215712௮77, பெ. (ஈ.) அகில் 

(மூ.௮.); 89016 ௦௦0. 
கயத்தம் 6௬௪/2, பெ.(ஈ.) துளசி (மலை.); 

580160 0951. 

[5/1 6ஐ/௪-௪2 க. கயத்தம்./ 
கயரோகம் /,௪-ஈ27௮௭, பெ.(ஈ.) என்புருக்கி 

நோய்; ப/ரா௦ா8ரு/ 015685, ௦௦05ப௱(௦ா. 
'கயரோகத் திளைப்பா."' (சேது. துராசார. 22) 

[$/:1. ௪-௮ */094772 த. கயரோகம்..] 



கயாசிராத்தம் 

கயாசிராத்தம் 4272-2722, பெ.(॥.) 

கயையிற் செய்யும் முன்னோர் (பிதிரர்) 

சடங்கு; [6110100585 ௦0812௦ 10௦7 1௦ 

0602311620 ஐனார௦ாறா60 24 ௪7௪. 

[5/ம. 7௮/22/7227 த. கயாசிராத்தம்.] 

கயாவாளி /-72-2 பெ.(॥.) 1. கயையிற் 

செய்யுஞ் சடங்கில் உண்ணுதற்கு உரிய 

பிராமணன்; ௦௦ ௦01 1/6 நார் 01855 ௭1 

௦ஷச் 

[6/1. 62727 0, 62/2 ஐ. க/யாவாளி] 

க. ஆச் 277. ட 

கயிங்கரியபரா /௭(ச/௪-0௦௮:௮/: பெ.(॥.) 

பணிவிடை செய்வோர்; 56182015 (போ௭ர... 

த. வ. பணியாளா. 

[5/1 ௮4௪020௮722 த. கயிங்கறியபரா.] 

கயிமவாதி ரசாக் பெ.(॥.) வசம்பு 

(மலை.); 51/௦௦ 1180. 

கயிரவம் 42/21/2777, பெ.([.) ஆம்பல்; 14218 

/, பிர்ிர்ட வாட்ாா60. 'கமிரவ நிறத்த 

பூங்கச்சு "(கந்தபு. யுத்தகாண், முதா... 27]. 

[5/7 (சச 2 த. கயிரவம்./ 

கயிலி 497//) பெ.(॥.) பல வண்ணமுள்ள 

முகம்மதியர் உடை (யாழ்ப்.); ௨ 480 ௦7 

௦ா€ூிொ60 ௦0௦1ம் ஙா இர ரிபோ. 

த. வ. சாரம். 

மறுவ. கைலி 

[ப ௪12 த... குயிலி] 

கயை '/2௮/ பெ.(1.) பீகார் மாநிலத்திலுள்ள 

புகழ்பெற்ற இறைவழிபாட்டிடம்; 02/௪, 

59060 டு 11 ௪, ரகா௦ப5 01806 ௦4 

1௮0௨௦. 

[8/ம் லேச 5 த. கமை,] 

கார்க்கசம் 64௪8௮7, பெ.( 1.) நயமற்றது, 

கடினமானது; 1௮1 ஈுள்/0் 18 1௦04, ரபர், 

991110, பாறழ௦![8௨0. சன் காக்கசச் 

சொல் (இரகு. பாயி. 7, 

[5ம் 6௮4௪22-2 த. காக்கசம்,] 

17 கரா்க்கா 

காரக்கடகசங்கிராந்தி /2//4202072- 

2௮2] பெ. (.) கடக (ஆடி) மாதப் பிறப்பு; 

௦0 ௦846 ௱௱ர் ௦7 /ன்ரனா (427), 

னா (6 8பா 085565 1௦ 116 5100 01 08009. 

[1 /ா்சா்சர் சச்சி 2. த. 

காக்கடகசங்கிராந்தி.] 

கர்க்கடகசந்திரன் 4௮74422222-2௮7772, 
பெ. (.) கடக ஓரை (ராசி)யில் நிற்குந் திங்கள்; 

[௨ ௦௦ ॥ ௦08௭௦8. 

[5/. /2/42022270270//22 த. காக்கடக 

சந்திரன்.] 
காக்கடகசிங்கி 6௪74/22242-அ//791 பெ. (ஈ.) 

கடுக்காய்ப் பூமரம்; 3௨08௮1௭656 /2)6-196. 

'காகடககிங்கி..... அரிையைச் கூடு திற் 

கொடுக்கும் ”(பதாாரத்த. 1004). 

[5. ர்ச் த. காக்கடக 

சிங்கி] 
கார்க்கடகபாடாணம்/௪70/2/2௪-02027௮77, 

பெ.(ஈ.) பிறவி செய்நஞ்சுகளுள் ஒன்று; 8 

ஈரா ௮! 00180. 

காக்கடகம் 4௮/42/2447, பெ. (॥.) 1. நண்டு 

(திவா.); ௦8ம். 2. ஓர் ஓரை (இராசி.) (சூடா.); 
னோ, 8 ௦00௦0515181/௦ ௦74 (6 200180. 

[இம் அர்ச் த. காச்சுடகம்.] 

காக்கர் சா பெ...) வான நூல் 

ஆசிரியரான ஒரு முனிவர்; சோ9௪, 006 ௦1 

[6 6811125% 8511௦0௦815. 

[5/7. 2௮1722 த. காக்கா] 

ஜய 



காக்கரி' 

காக்கரி' 6௭44௮ பெ.(ா.) கரகம் (பிங்.); 8/8 

1௦1 1௦10100 வகர. 

[5/0(. (2742//2 த. காக்கி] 

கர்க்கரி” 6ச//வர பெ.(ஈ.) தயிர்கடை தாழி 
(சூடா.); பா. 

[5/4 ௮19௮72 த. கர்க்கரி] 
காக்கவம் 44/௪௪, பெ.(1.) மரவகை: 
ஷா 168. 

காரச்சினை 4௪௨௦௮ பெ.(ர.) பேரொலி 
(திவா.); 1௦8, 88 ௦717 9 1100 ௦0 9 
பால். 

த. வ. உரப்பு, உரப்புதல். 

[5/1. ௮721௪2 த. காச்சினை.] 
காச்சி'-த்தல் 6௪2௦, 4 செ.கு.வி.(3.[.) 

முழங்குதல்; 1௦ 1081, 85 உ ஙர18 6951 ஜா 
ம்பா. 

[$/். ௪௮7, 2 த. காச்சி-,] 
காச்சி” /சம/ பெ.(॥.) சிறுவழுதுணை: [012 

19% 50௮0௨6. 

கர்ச்சிதம் 6௪7௦௦/72, பெ.(॥.) முழக்கம்; 
யாம் 01 010005, 0110 ௦4 015121 
ம்பா; 020 ௦72 1௦ஈ. 

[5/4. ௮/2 2 த. காச்சிகம். ] 
காச்சிப்பு 6௪௦௦/0௦ப பெ.(ஈ.) கர்ச்சிதம் 

பார்க்க; 566 62௭00/02. 
காச்சு 6௪௦௦ப பெ.(ஈ.) செலவு: 810௨௦, 

௦%4028156, 60௨0011பா6 (:.5௱..1॥, 50). 
[ப. /7௪௦ப2 த. கர்ச்சு..] 

காச்சூர் 6௪ம௦எ் பெ.(ஈ.) கர்ச்சூரம் பார்க்க; 
56€ (8100 பார. 

[544. ௪௦02 த. காச்சு..] 

காணப் 

கர்ச்சூரம் (2102472/7, பெ.(॥.) பேரீந்து; 0௮16 
11 பா. 

காச்சூரிக்காய்' ௭௦௦/2 பெ.(ஈ.) 
பேரீ ச்சங்காய்: 0816 பர். 

[காச்குரி-காய்.] 

[5ம் பீப் * த. காச்சி] 

காச்சூரிக்காய்* 622/6 பெ.(ஈ.) 
ஒருவகைப் பணிகாரம்; 89 றா608௭11௦ ௦7 
௦௦76௦14௦1௫ 8 ஐப். 

[/கரச்சூரி - காம்.] 

[570 (ீகய/22 த. காச்சூரி] 

காசு 4௪௦0, பெ.(.) கர்ச்சு பார்க்க: 56% 
82/20. 

கர்ணகடூரம் /6௪ச-/சரசா, பெ.(ஈ.) 
காணகடோரம் பார்க்க: 866 ச 
4202072177. 

கர்ணகடோரம் /6272-(223727, பெ. (ஈ.) 
காதுக்குக் கடுமையானது; (21 ம் 16 
பாழ!16958ா॥ 10 68, ஈகாகர், காரா, 
0150010811 50 பா. 

த.வ. செவிக்கடூரம். 

[577. (௮௱சரர்சா்0722 த. கரணகடோரம், / 
கர்ணகூசிகை 4௪ர௪-60417௮ பெ.(ஈ.) 

காதுநோய் வகை (தைலவ. தைல. 44): 3 
0156886 01 (6 627. 

[5/7. /௪௪-7012:௪ - த. காணகூ சிகை, 
கர்ணசூலை /2௱௪-24/௮ பெ.(ஈ.) காது வலி 

(தைலவ. தைல. 44); 8681-900௨. 
த.வ. காதுவலி. 

[காணம் - சூ.லை..] 
[541. 7௪2 த. காணம். 

காணநாதம் ராரச-7212/7, பெ. (ஈ.) 
காதிரைச்சல் நோய் (தைலவ. தைல. 44); 
1919 1ஈ 16 6815, 8 056256 ௦0116௨ ௪௮ 

த.வ. காதரவம். 

[510. (வாசஃு௪022 க. காணதாதம்.] 
கர்ணப்பூ 6௮௪-2-௦8. பெ.(ஈ.) காதின் 

மேற்பகுதியில் முருகு எனும் காதணியை 
யடுத்து அணியப்பெறும் பொன்னாலான 
ஒருவகைக் காதணி: 16/௮ ௩௦ ௮4 1௦ 1௦௦ 
௦4 (௨ 68 ஈஷர் 1௦ 194 பாப்ப, ப5பவிு/ 
1906 07 0010. 

[காணம் 4 ப, 

[5/0. (வாச. காணாம் 7 



காணபத்திரம் 19 கர்த்தபம் 

கர்ணபத்திரம் 6௪௪-௦௪10/௮, பெ. (ஈ.) 
1. ஓலையால் செய்த காதணி; 9௦10 6௮0 

1851110060 418 8 0! ௦4 நவிாு(௮ 657 ௩௦1 

௦7 ௦2. 2. கடவுள் திருமேனிகளுக்குச் 

சாத்தும் காது போன்ற அணி; 681-146 

சாவா! 10 16 1001 1806 ௦74 0010 0 

51484. 

த.வ. காதோலை. 

/[5/0ம. (சா270-௪02 2 த. காரணபத்திரம்.] 

கர்ணபரம்பரை 4(௪:2-௦௮:௮/179௮:௮1 பெ.(.) 

கேள்வி வழியாக வந்த செய்தி; 180,4௦1, 

(18011௦! 8100 ௦ ரார்யொள்0. 

த.வ. செவிமரபு. 

/5/ம் 2/72-0௮:217102/22 த. காணபராம்பரை.] 

காணபூரம் 277௪-0௮, பெ.(॥.) காதணி 

வகை: 9 [00 ௦7 6281-07௨௭௱. 

த.வ. காதணி. 

/51. 62200/22 த. காணடூரம்.] 

காணம் 6௪7277, பெ.(11.) காது; 680. 

[$/0். 2722 த. காணம்] 

காரணமந்திரம்' 46௪௪-22, பெ.(॥.) 
இறக்கும் நிலையிலிருப்பவரின் காதில் 

சொல்லும் மந்திரம்; 67585 ௦1 ஈகா, 

பர்1660 11௦ 16 ௨ ௦07 8 ரூா0 06௭50. 

(ா8ஈ.. 

த.வ. செவிமந்திரம். 

[காணம்-மற்திரம்./ 

[54ம் 6210௪2 த. காணம். 

கர்ணமந்திரம்” /6௪௪-௭௱௱௭727௮, பெ.(॥.) 

1. காதோடு சொல்லும் கமுக்கம் (இரகசியம்); 

56016(, 85 பா்/502ா60 [ஈ 16 68, 

2. கமுக்கமாகப் பேசிப் பெறுஞ் செல்வாக்கு; 

|ாரியவ௦6 0427 29 06750 00191060 இ 

9௮௱ரார ஈ(5 ௨௮. 

த.வ. செவிமந்தணம். 

[காணம் மந்திரம். ] 

[ஒர் (௪2 த. மற்திரம்./ 

காணன் (௪௪, பெ.(॥.) கன்னன் பார்க்க; 

566 (210027. 

[5/0. ராச” த. காணன்.] 

காணா காசு பெ...) ஒருவகை 
இசைக்கருவி; 8 பார 01 ௱ப5(/0௮! 

8பறவார்.  “கர்ணாவொடு சிறந்த 

கொரம்புகச்........ முழங்கிவர  (இரா.மதா. 

யுத்த. 823. 
/[0. 20722 த. காணா..] 

காரணிகம் 4/௪௯:ஈ/ஏ7௮/7, பெ.(1.) இசிவுநோய் 

(சன்னி)வகை (சீவரட். 27); 8 பா ௦7 

பா, ௦06௦1 13 22. 

[5401. 2/2 2 த. காணிகம்.] 

காணிகை /௪/9௮) பெ.(॥.) தாமரைப் 
பொகுட்டு; 021/0210 ௦01 1௨ |01ப5 ௦ 

பொக! ௦7 (6 ரீபர்பாக பார். 

த.வ. பொகுள். 

[5ம. 27/22 த. காரிகை. 

காத்தத்துவம் /௭்௪ர்பகா, பெ. (ஈ.) 
கரா்த்திருத்துவம் பார்க்க; 566 (கார்ப£பா்பபிலா. 
'காத்தத்துவம் அவாதகோளின் மேலிருக்கும்” 

(21/44 ஏசா. 9. 5), 

[52 ப்ப த. காத்தத்துவம்/ 

காத்ததுரோகம் (/7/2-2/7272/77, பெ. (॥.) 

அரச இரண்டகம் (வின்.); 101 112250. 

த.வ. அரசஇரண்டகம். 

[51. வார்ர்ளாமி22 த. காத்ததுரோகம்..] 

காத்ததுரோகி /௮//2-2729/ பெ.(॥.) அரச 

இரண்டகம் செய்வோன் (வின்.); ௦16 பரி 
ர் 1/9 2850. 

த.வ. இரண்டகன். 

காத்தபம் 4௪77720௮/7, பெ. (॥.) கழுதை (பிங்.); 
955, 0013. 

[5/ம். 8271020/22 த. காத்தபம்.] 



காத்தமன் 

காத்தமன் /சாப்/சாசற, பெ.(॥.) கருத்தமன் 
பார்க்க: 566 6270127121. 

[5/. 6210௮17௪2 த. காத்தமன்.] 

காத்தரிப்பிரயோகம் /வரஅட்௦-௦௮)/29௮/7), 
பெ.(ஈ.) செய்வினை சொற்றொடர் (பி.வி.36, 
உரை); (3128௱.) 201146 40106. 

[9/0 
பீர்யோகும்/ 

கர்த்தவம் /6௮72௦௮7, பெ.(£.) கா்த்தபம் பார்க்க; 

566 ௭1/20. 'நீ காத்தவ மாதிமிென்றான் 

(உபகேசகா. சிவத் துரோகி, 455). 

[5/1. 027020/72 2 த. காத்தம்,] 

கர்த்தவியம் (சடா,  பெ.(ஈ.) 
செய்யத்தக்கது; (கர் ப்ர ௦பரர் 1௦ 66 
0016, பேடு, 00110811௦7. “தாத்தனிய 
மெவ்விடம் “(காயு எங்கு நிறை. 7). 

த.வ. கடமை 

கார்த்தன் 6௪14௪, பெ.(ஈ.) கர்த்தா பார்க்க: 
566 621/2. 

காத்தா 62/2, பெ.(ஈ.) 1. செய்வோன்: 0௦. 
வ, 801, கப, ஈக ராட் 
01 8 18, 006 யூ்௦ நவார்ாற6. 85 ௮ 
[611610 ப6 சோர. 2. வினை முதல் (நன். 
297); (ோ8ஈ.) 5பட)6௦1 ௦17 ௮ 858ஈ181௦௨. 
909810 ௦1 8॥ 8004௦. 3. கடவுள்: 064. 95 
6910. 4. தலைவன் (விவிலி. மத். 7, 22) 
௨516, ௦67, 100. 

த.வ. கருத்தன். 
[541. (சி த. கா்த்தா..] 

காத்தாக்கள் 4சா/௪/4௪/ பெ.(॥.) படைப்பு 
முதலிய தொழில் புரியம் ஐந்து வினைஞர்கள். 
(பஞ்சகர்த்தாக்கள்); (58//8.) 80615, லா 
920160 1௦ 16 ரீங6 06/1(165 85 1655 
௦0 ௭0௦56 801௦15 10 10௨ ஒலர ௦7 
50ப15 116 8பறா6ரஉ ற௦ய/ ஈ௮ொர்651(5 
15611, (6 061165 வ. கான்முகள் 
(பிரமன்), திருமால் (விஷ்ணு), சிவள் 
(உருத்திரன்), பெருவடையார் (மகேசுவரன்), 
அருட்சிவள் (சதாசிவன்). 2. மதுரை 
நாயக்கவரசர் பட்டப் பெயர்: (1416 ஐ7* பய 

காட்டாம த.காத்தரிப் 

20 காப்பக்கிருகம் 

//ஆ/௪4௪ (05 ௦7 14/80 பொல. 'காத்தாக்கள் 
பரச்சஞ்சலபா மகி மந்தர் (பெருந்தொ. 7900) 

கர்த்தாரியோகம் /ா்சிங் 22௮, பெ.(ஈ.) 

ஒரை(இலக்கினத்து)க்கு இரண்டு, 
பன்னிரண்டாமிடங்களில் பாவிகளிருக்கையால் 

பிறப்பியத்துக்குரியோனு(சாதகணு)க்குண்டாம் 
ஓகம் (யோகம்) (சோதிடகிரக. 57); (&51701.) 

84908௨ ஈ மர்/௦் ஈலிஎி௦ 0௮615 ௦00003 

[6 580000 ௮10 1௦ 1 88 7௦௱ 16 
95௦9800வர். 

[5/2. ௮711217072 2 த. காத்தாரியோகம்.] 

காரத்தாளி காக பெ.(ஈ.) உரியவன்: (6, 
'அம்மான் சொத்துக்கு மருமகன் கர்த்தானி" 

(இவ: 
[541. காத்தா * த. கரத்தாளி: ஆள் - அளி] 

காத்திருசாதாக்கியம் /௭ரப-ச௪22ற்னா, 
பெ. (ஈ.) நான்கு முகங்களோடும் எட்டுக் 
கைகளோடுங் கூடிய பெருவுடையார் (மகேசுர) 
வடிவம் (தத்துவப். 191); //௪2/722/௮:௪ 
௱வா/6519040 ௦7 அச மர் 1௦ பா 14025 ௨0 
ஒர ஈவா. 

த.வ. எண்டோளீச வடிவம். 

(546/2 காத்கிரசாதாக்கியம்] 
கர்த்திருத்துவம் 6சார்ர்ப17பரசர, பெ. (ஈ.) 

1. தொழில் நடத்து முதன்மை: ஜா1பர1606 ௦7 
ரொ 0 001010 8 9௦. 
௮. கடவுட்டன்மை; 6௦0 (1620. 

த.வ. செயலாண்மை. 

[547. களாய் -ப/௪2 த. காத்திருத்துவம்.] 

காப்பகிரகம் /(2/0-02-0/௪௮/77, பெ. (ஈ.) 
கோயிலின் நடுவில் மூலவர் இடத்தைக் 
கொண்டு விளங்கும் இடம், கருவறை; 
5௮॥ா௦(ப௱ 58௦0 பா. 

[541. ர௮7ம்72*9702:-த.கர்ப்பகிரகம். 7 

காப்பக்கிருகம் (21002-/ பப, பெ.(.) 
கருவறை; (ஈா££ 88௦1பகரூ ௦1 ௮ பரப்ப 
௱ழி6, வாள் ுஉரீ$ட010016 15 018060. 

த.வ. உண்ணாழிகை. 
[5/4. ஏனம்/௪-ரா௪2 க. காப்பச்கிரு௯.௧] 



கர்ப்பக்குழி 

கர்ப்பக்குழி /2/0,02-/-ய/] 

கருதங்கும் உறுப்பு; 116 பர்௨ாப5. 

/கர்ம்பர் - குழி] 

/த. கர௫ு.ம்.2ம் 25ம். ௮14/௮] 

காப்பகோசம் 4(௮/002-(22௮7, பெ.(.) 

கர்ப்பக்குழி பார்க்க; 866 8008-16-ய//(. 

[5/7. 74/0/27/40522 த. காப்பகோசம். ] 

காப்பமேகம் /6௪/௦௦௪-757௮, பெ.(ஈ.) 

வெள்ளைநோய்; |6ப௦௦ா069. 

கர்ப்புரை 4௫௮௦௦௮) பெ.(॥.) நறும்புகை 

(சாம்பிராணி) மரம் (சங்.அக.); 6௨2017 1126. 

/5/. 6௮/ம்ய/22 த. கர்ப்ரை.] 

கர்பூரக்கிச்சிலிக்கிழங்கு 46௪ஐ௦0/௪-/6 
//20///-/-//2/100, பெ.(1.) பூலாங்கிழங்கு; 

260௦817/ 000. 

/கா்ப்பூரம்-கிச்சிலி- கிழங்கு. ] 

/5/1. 6/0 ய த. காப்பூரம்..] 

காப்பூரக்கிஸுவை ௪௮0247௪-/-////0௮] 

பெ.(॥.) மலைமா; ஈ॥ ௦௮/858௱ (66. 

/கா்ப்பூரம் கிலு] 

[5/0 (௮0/22 த. காப்பூரம்.] 

காப்பூரக்கொடி 4௪௦,22-/-4007 பெ.(॥.) 

வெள்ளைக்கொடி; 8 பா0 01 0616. 

(3.5௱.ம.215). 

/கர்ப்பூரம்-கொழி...] 

[5/1 6௪2 த. காப்பூரம்..] 

கர்ப்பூரசிலாசத்து 4/௪/௦2012-0//2-021/0, 
பெ. (ஈ.) ஒருவகை மருந்துக்கல்; 1௦118160 

07/512//260 0/05ய7. 

காப்பூரத்துளசி 6௪௦2472-/0/235/ பெ.(ஈ.) 
கர்ப்பூர மணமுள்ள துளசி வகை; 8 (0 ௦7 

7ப/22/ 0181 11781 0171ப5௦5 16 வ ௦71 

௦801௦. 

[காப்பூரம்-துளசி.] 

[5/ம். (௮0/22 த. காபபூரம்.] 

காப்பூரத்தைலம் /2/00ப2-/-/4//2/77, 

பெ.(ஈ.) 1. கர்ப்பூரம் போல மணமுள்ள பூச்சு 

மருந்து; ௦11 ௦7 5றா£ா!1 01 [பாவா 6. 
2. கர்ப்பூரத்தினின்று எடுக்கும் நெய்மம் (தைலம்); 

௦1 ௦7 ௦8104௦. 

[கர்ப்பூரம் - தைலம்.] 

பெ.(ஈ.) 

காப்பூரவள்ளி 

கர்ப்பூரதீபம் 6௮2௪-/0௮, பெ.(.) 
காப்பூரத்தினின்று எரியுந் தீபம் (பரத. ஒழிபி. 

42, உரை); 100160 ௦80007 ப56€0 

௦15110. 

/கார்ப்பூரர் 4 தீபம். ] 

கர்ப்பூரநீர் 6௦22-74, பெ.(ஈ.) கர்ப்பூர 
நீர்மம் (வின்.); 11 ௦1பா6உ ௦1 080௦, 

ட் ॥॥ 50111௦. 

[கர்ப்பூரம் - நீர்] 

கர்ப்பூரப்புல் ௪2௦2-0௦-21 பெ.(ஈ.) 

ஒருவகை மணப்புல் (வின்.); /8௦1-0189585. 

2பா01000001 011781ப5. 

/காப்பூரம் 4 புல்.] 

கர்ப்பூரம்! /றமர்வ, பெ.(॥.) 1. எரிக்குங் 

கர்ப்பூரம் 6௦00௦ 080௦. 2. முக 

வாசங்களுள் ஒன்றான பச்சைக் காப்பூரம் (சீவக. 

838, உரை); 00௦0௦ 1 [8 244/6 81216, ௦0௦ 

௦1 11௦ /77பர9-/204777. 3. கர்ப்பூரமரம் 

பார்க்க; 566 4(2/22072-/772/3/77. 

[5/0 வறம் 2 த. காப்பூரம்.] 

கர்ப்பூரம்“ 4௮௦24௮, பெ.(.) பொன் (பிங்.); 

0010. 

[5/2. (27ம்்22 த. காப்பூரம்.] 

கர்ப்பூரமணி 6௪2௦ம்௪-77200 பெ.(ஈ.) 

அம்பர்” பார்க்க; 566 ௮/7106/5. 

[கா்ப்பூரம் 4 மணி] 

கர்ப்பூரமரம் 6௪௦002-772/2/7, பெ. (॥.) 

1. கர்ப்பூரம் உண்டாதற்குரிய மரம்; 4808 

௦0௦0௦7 1166. 2. மரவகை (வின்.); 01ப௦- 

0ப௱ 166. 

[கர்ப்பூரம் 4 மரம். ] 

காப்பூரவல்லி 6௪ற௦2072-0௮/1 பெ.(.) 

கா்ப்பூரவள்ளி பார்க்க; 566 42/002072-0௮/ 

காரப்பூரவள்ளி 6௮௦௦07௪-௮/4 பெ.(॥.) 

1. ஒருவகை மருந்துச் செடி; 11/0-1684/60 

1246810௦27, “தெஞ்சிற் கட்டு கபம் 

வாதமும்போம்......... காரப்பூரவள்ளி 

(பதாரத்த. 230). 2. ஒருவகை வாசனைச் செடி; 

௦௦பா(ரு 001206. 

[கர்ப்பூரம் - வள்ளி] 



ஈப்பூரவாை 2 காமசலம் 

[5/1. (றம் * த. வள்ளி] 

கர்ப்பூரூவாழை /௪௦007௪-/2/௮) பெ.(ஈ.) 

வாழைவகை; 8 (00 04 வாவா. 

[கர்ப்பூரம் - வாழை.] 

காப்பூரவில்வம் 6௪௦27௪-%௮, பெ.(ஈ.) 

வில்வமரவகை (வின்.); 9 42071180௭1 02௦1. 

(166. 

[கர்ப்பூரம் - விலை.] 

கர்ப்பூரவிலை 4௪௦2-4௮) பெ.(ஈ.) 
கோவில் நிலங்களுக்குக் கொடுக்கும் விலை; 
01106 0810 101 (6/6 1௮005. 

காப்பூரவெற்றிலை %௪௦௦2-0/௨/7/௪/ 
பெ.(8.) வெற்றிலை வகை (வின்.]; 807211 
வி16 6 61வ. 

[கர்ப்பூரம் * வெற்றிலை..] 
காப்பூராரத்தி 6௪௦2௪1] பெ.(ஈ.) 

கர்ப்பூரத்தாலாகிய ஆலத்தி; பகடு ௦7 
191160 ௦8௦. 

[கர்ப்பூரம் - ஆரத்தி] 
காப்போட்டம் 6௪௨௦0௦1/2௱. பெ.(॥.) சிலை 

(மார்கழி)ப் பிற்பகுதியில் கருக்கொண்ட 
மேகத்தின் தென்சார்பான ஒட்டம்: 80019௨ 
985806 01 (16 £வ/॥ 010005 80௦01 196 
191161 ஈவர் உர 6 2௮௦1. 

[51 ரம் 2 த. ஓட்டம்.] 

காபரி 6௪௪ பெ.(ஈ.) குழப்பம் (வின்); 
ஷொரப வ. 

[5/4. ர௮1ம௮7/2 த, கா்பரி.] 

கர்மகாண்டம்' 6௪௪/௪ பெ.(ஈ.) 
சடங்குகளைப் பற்றிக் கூறும் மறை (வேத) 

நூல்; (0 4608) 8 0014௦ ௦4 16 6௨095 

ங்ர்ர்ள் 062/8 8000ம் 16 5801711012 115 - 

20 ௦68ாா0/8| 8015 வார் 0௦086௩8065 

95 ரா£ா!/060 80௦146. 2. கணிய (சோதிட) 

நூலின்படிக் கோள்களின் (கிரகக்) 

கோளாறினாலேற்பட்ட துன்பங்களுக்குப் 

(பாப நிவர்த்தி)யைக் கூறும் சித்தர்கள் செய்த 

நாடி நூல்; (1 &54101004)) (62௩ ௦1/௦ ௦7 

510085 801606 (691110 800 ப1 

ஒ21௦ ௦7 810 ௨௭0 [2081811௦ 701 16 ரி 

(111ப௨088 01 81815. 3. மருத்துவ 

(வைத்திய) நூலின்படி (கர்மத்தினால்) 

ஏற்படும் நோய்களையும், அவற்றை நீக்கும் 

(நிவர்த்திக்கும் ஏதுவைப் பற்றியும் 
கொடுக்கும் மருந்துகளைப் பற்றியும் கூறும் 
நூல்; ஈ ஈகா). 

காமகாண்டம்” 6௨7௪-27௭௮, பெ. (ஈ.) 
1. முறைமை யாகம் முதலிய வைதிகங்களைப் 
பற்றிக் கூறும் மறையின் (வேதத்தின்) 
முற்பகுதி; 1924 லார் ௦4 1௨ 62௦௪ பளி 
272//77272 |11691பாஓ பா்1௦1 11 2915 வ0௦ப1 
காக, 062௱0/வ! 8௦15 ௨௭0 58014101௮1 
1165. 2. அகத்தியர் எழுதியதாகக் கூறப்படும் 
ஒரு மருத்துவ நூல்: ௨ ஈ60/௦௮] 11521156, 

911116 ப160 1௦ ,08510/௨. 

[54. ளா * த. காண்டம்.] 

காமகுணம் 6சா௱௭பாசா, பெ. (ஈ.) ஊழ் 
வினையால் மனிதருக்கு நேரும் நிலைமை; 16 
௦1௦ ௦4 (76 1 ஈனா 16509 1100 5 
90% 00% ॥ஈ 6௨ றாவ[௦ப56 ஈர. 

[கர்மம் 4 குணம்.] 

கர்மசங்கடம் சாசன பெ. (1.) 

முற்பிறப்பிற் செய்த கரிசு (ஈாவங்)களினாலேற்பட்ட 
தீராச் சங்கடங்கள்: 810165 5 $ப11௦11 105 
900009 1௦ ௦0068 8௱உ 1ஈ 16 1 
௦15. 

[கர்மம் * சங்கடம், ் , 
காமசலம் (21/777௪222_7, பெ.(॥.) வியர்வை; 
065௮1௦. 

[காமம் - சலம்,] 



காரமசிரத்தை காமபலம் 

கர்மசிரத்தை ரசக2/9] பெ.(ஈ.) 
செயலில் (காரியத்தில்) முழு ஈடுபாடு; 

கவனம்; 0601081401 (1௦ ௫011) : (01௦௨5 

6) 8001108110. காமகிரத்தையோடு 
பசரியாறிறுர் போது பனம் ிசயலில் 

ஒச்றிவிடிகிறது 

த. வ. கடப்பாடு. 

கார்மசீலன் 62௭௪2/௪, பெ.(॥.) பயனைக் 
கருதாமலே தான் செய்யும் கடமையைச் 

செய்து முடிப்பவன்; 006 ர்௦ 06ர56/6765 

1] 1/5 பெர்65 வார்௦பர் 10௦1400 107௧80 1௦ 

பொடு ரவர். 

[காமம் - சீலன்,] 

கார்மடன் /ாசர2, பெ.(॥.) கருமமே 

பெரிதென்று கருதுவோன் (தென். இந். 

க்ஷேத். 58); 006 ௦ 0105 14௪1 6௭1௪ 15 

௦1 5பழாகா6உஊ றாவ 06. 

த. வ. கருமக்கோட்பாட்டாளன். 

[51. 2௪௪ 2 த. கரமடன்.] 

காமணிப்பிரயோகம் 46௪, பெ. (ஈ.) 

செயப்பாட்டு வினை வழக்கு (பி.வி.36, உடை); 

0௮881/6 40106. 

[5ம் 2772/,072072 2 த... ௧௭2௧1] 

ிரயோகபம்./ 

காமதாரயம் /௪77௪-/2௮௮77, பெ.(.) இரு 
பெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை (பி.வி.22, 

உரை); (மோ௮ா.) ௨00051400௮! ௦0௦0௦ பா0 

ஈ௦ய ௱8௦௦6 பழ 01 14௦ ॥0பா5 ॥ஈ வார்ன் 

'கக' 16 றலார்/016 ௦7 8000511107 (8 

பராக்6510௦0. 

[5ம் 67௪1727272 2: க... கார்பதுரரயாம். ] 

கர்மநிட்டன் 8௪-22,  பெ.(ஈ.) 
கருமத்தை மேற்கொண்டொழுகுவோன்; ௦6 

06/01601௦ 16 5817101௦05 ஊ1806 07 00௨5 

₹6110105 பே1/25. 

த. வ. கடப்பாட்டாளன். 

[5/7 6௮7௮77 /7/-90/02 2 க. காமநிட்டன்.] 

கர்மநோய் 4௪712-2, பெ.(ஈ.) 1. யாதொரு 
காரணமு மில்லாமலே ஏற்பட்டு ஊழ்வினை 

தன்னை விட்டகல அதுவும் கூடவே உடம்பை 

விட்டகலும் ஊழ்வினை நோய்; 015685 

௦ஊ௱௱9 ௦ மார்பர் கரு ஐழறகாவார் 08ப5௦ 

8௮0 0150௨௦ எர 16 லங்ா௦௦ ௦7 

[கோரா (5178 ௦7 ா௦10ப5 மர). 2. தீராத 

நோய்; 8! 10ப72016 ௦ 00010 0/66856. 

3. உடம்பை விட்டகலாது எப்போதும் 

துன்பத்தைக் கொடுக்கும் நோய்; எாட 
யா 0 100610 0156286 81180060 

வம் யாற்ககாகம்16 5ப716ர05. 4. ஆயுள் 
வேதப்படி குட்டம் முதலிய வினைப்பயன் 

நோய்கள்; 8000101010 1௦ &நபாப௨0௪, (6 

வா! 01528565 98 160௦37 610. 

கர்மப்பிரமவாதி 42/772-0-0/2/772-12027 

பெ.(ஈ॥.) வைதிகச் சடங்குகளையே 

பிரமமெனவாதிக்கும் பூர்வம் மாஞ்சகன்; ௦6 

௦ கார்ராறா5 [ர்கர் வாச 1157 (5 

ப்பாக, (.6. 00௨ ௧௦ 0௨1165 (24 1 

511101 00568௩8006 01 62072 [11ப215 15 16 

251 0௦8 ௦0௱ வா 8௦ 81 ர 5ப௦ி 

00561ப௨௦6 81006 1165 116 [ப றகர ௦7 

1௦௮11௦. 

த. வ. தொன்மநடப்பாளன். 

கர்மபந்தம் /௨ாச2௮7427, பெ.(॥.) முழு 
வினைப்பயனாலேற்படும் பிறவி முதலிய 

சொந்தங்கள்; 6௦௦5 ௦1 801100. /(.6., 

[6-0 86 16 ॥65ப14 ௦4 8011015 (ஈ 1௦ 

௨105 76 (சா.அக.). 

த. வ. பிறவித்தொடர். 

[காமம் 4 புநீதம்..] 

கார்மபலம் க்2ாக-ப௮௮, பெ. (ஈ.) 

1. முழுமையான முன்வினைப் பயனுக்கு ஈடாக 

மாந்தார்களுக்கு ஏற்படும் இன்பம் துன்பம் 

முதலியன; (6 ராப 0 6000 ௨ா856 ௦74 

201108 8ப0 85 ற, 685 பா6 610. 

£65ப!10 11௦0 8௦1 0 8015 ற 8 10௱8 |[ர6. 

2. வினைப்பயன்; 116 [2116௦11015 07 [65ப|15 

௦1 8015 011௦06 மார, கர் ௨6௨ 125 

மபா நாவும் மாம். (சா.௮௧.). 

த. வ. வினைப்பயன். 

[கர்மம் 4 பம்] 



காமபிந்து 

கர்மபிந்து 6௭ா௱சறா2ப, பெ.(ஈ.) கர்மசலம் 
பார்க்க; 866 /8/171209/௮ (சா.அக.). 

கர்மம்" 4277௮/77, பெ.(1.) முற் பிறப்பிற் செய்த 
வினை; ஊழ்வினை (ஈ றா்(1/௦5000%) 801105 

௦ 06605 ௦1 றா8(0ப5 மார் (9௦0௦0 ௦ ஊரி) 

[6௦௦பா00 ௦ 16 50ப| 80 ரப 0 
5ப0560 பா 1ஈ ௨ ஊரந 80 
5ப112105 போற (06 றா65ார் இர் ௦ 
51/4460 1௦ ரபர்பாக 5. 2. வாக்கு, மனம், 
காயம் ஆகியவற்றின் முயற்சி; (1ஈ 
ஷூ்௦1௦047) 16 ௦16886 [ஈ॥ 50660065 
0 ப116ா8085 07 0108, ர6ரி6௦11076 ௦7 
௦91௦ ௱ர0 810 801105 ௦417 0௦0]. 
3. (று ௱601006) மருந்துகளுக் கேற்பட்ட 
உடம்பின் தொடர்புடைய தொழில்கள்: 1௦ 
உரநு101001081 801108 ௦7 ரா60101065. 
4. மூன்று மாதத்திய கரு; (119 பா௮11/வ]) 
61615 1௦ (6 1061ப6 1166 ௫௦5 ௦16 18 
6 ௦௦. 5. ஒரு பூடு; 8 081 (சா.அக.). 

த. வ. கருமம். 

[51. 6877௪2 த. காமம். 
காமம்” கச, பெ.(ஈ.) கருமம் பார்க்க: 569 

ாயாவா. 

[தமிழ் - கருமம்” 51, ஈகா, ர] 
காமம்” 4௭௫!) பெ.(ஈ.) 1. (தன் வாழ்நாளில் 

குடும்பத்துக்கும் குமுகத்துக்கும் செய்ய 
வேண்டிய) கடமை: பேடு (1௦ ௦0௨5 பவட), 
80 6 80061), 801௦. "கர்மத்தைச் 
செய், பலனை சதிபாரச்காதே " ஏன்பது 
கீதையின் சாரம், 2. (பின் பிறவியில் பயன் 
தருவதாக இருக்கக் கூடிய முன் பிறவியின்) 
செயல்; வினை: 066056 [ஈ 196 6ு(0ப5 மார 
81௦56 001860ப61665 006 95 (௦ 66 
108, 6வ௱௨. நான் இப்படி இருப்பதற்குப் 
போனா பிறவியில் என்ன காமம் 
செய்தேனோ! நீ செய்த காமம் ஏழு 
பிறனிக்குப் போதும்” 

த. வ. பிறவிவினை. 
கர்மயோகம் (210727. பெ. ( 

ஊ.தியத்தைக் கருதாமல் கடமை 
எண்ணமாகச் செய்யும் தொழில்களும் 

ஈ.) 

24 

காமரோகம் 

காமவசம் 

கர்மவேதனை 

அவற்றிற்குரிய கடைப்பிடிகளும்; (11 ஈ௦1௮] 
௦ா1(௦5000%) 0௨ஊ10௱வா௦€ ௦7 பாரார்ப௦ப6 
801005, 1165 80 0058881௦65 கா1௦பர் 
90 6006015101 04 ப 60 10216 
11௦௱. 2. நெடுங்காலம் நிலைத்திருக்க 
வேண்டி, மூச்சையடக்கிச் செய்யும் 
வாசியோகம்; (11 9008 0111௦50035) (௭ 
10 074008 பர்/௦் 00591515 சளி ஈ 106 
௦௦10। 01 6௨௮10. 1115 றாக௦1/5௨0 ராவு 
1௦ (6 0பாட086 ௦4 அவறன ௦4 000 ௯ரடு, 

த. வ. வினைஓகம். ் 

2/17727094/77, பெ.(ஈ.) 
கர்மநோய் பார்க்க; 566 /8/777௪-72) 

த. வ. விடா வினைநோய். 

42/72/௪3௮7,  பெ.(ஈ.) 
ஊழ்வினையின் பயனாக ஒருவனை 
வந்தடையும் வினைப்பயன்; 1௨ 16௦655 அர/ 
5பரி1ஈ05 ௦015106160 85 1௨ 1 வர(அட16 
௦560681065 01 8011005 0006 ॥ஈ 8 
1௦௭ |76 (சா.அக.) 

த. வ. வினைப்பயன். 
காமவிபாகம் 2/7721/02/4217, பெ. (ஈ.) 

1. அகத்தியர் செய்ததாகச் சொல்லும் ஒரு 
மருத்துவ நூல்; 9 (691156 ௦ ஈரி 
58/0 1௦ 8/6 666 ௦௦1௨0 0ூ/ ,0850/8. 
2. ஊழ்வினைப் பயன், இப்பிறவியில் நேரப் 
பக்குவப்படுதல்; 1 10௨40 ௦74 801105. 
1.6. (6௨ 9000 ௦7 சேரு! 01086௨0ப6800௦6$5 
௦போராா௦ 1ஈ 1718 186 10 ரிபராவாு ௮016 
06110060 1 றாஸ/௦ப5 ார5.(சா.அக.). 

[5/0 87724 170294] 
கர்மவியாதி 6௨௱ச௪ஸ்சிர் பெ.(ஈ.) கர்மநோய் 

பார்க்க; 569 4(277774-/7 2 

கர்மவேதனை 21721202௮0 பெ.(॥.) 
ஊழ்வினையினா லேற்படுந் துன்பங்கள்; 
5ய/16ஈ£05 8ஈ0 170பட(65 பபெ5 1௦ 5115 ௦7 
10 ப5 ர்க ௦ 0851 82. 

த. வ. வினைத்துன்பம். 
(காமம் - வேதனை. ]/ 



காமபசயாதிசயம் 

கர்மபசயாதிசயம் 6௮712-/6௮)722122)/௮7, 
பெ.(॥.) அருகசமயத்தார் கூறும் வியப்பு 

மூன்றனுள் வினை நீங்குகையாகிய வியப்பு 
(சீவக. 2813, உரை); (1318) ா6-௨௱॥ாஈ2ா௦௦ 
2189 1௦ 8ரர்ரிஸ்ா ௦7 84 (காக, 
016 ௦4 1766 81/௦௮. 

த. வ. வினையகல் வியப்பு. 

[5ர். 687௪ 5௪/221/- 2௪ 2 த. 
காா்மசயாதிசயம். ] 

கர்மாந்தரம் 6௪௨௭270௧௮7, பெ.(ஈ.) 
கருமாந்தரம் பார்க்க; 566 4௪/1//7727724/2/77. 

காமி சா. பெ.(॥.) ஊழ் வினையால் 
கட்டுண்டவன்; 0176 ௩௦ 15 21111012௨0 ௫ 0251 

(ராக. 2. தொழிலாளி; 810/588ா (சா.அக.). 

காரமேந்திரியம் சகாள் ௮, பெ.(ஈ.) 
ஐம்பொறிகள்; 16 0061914146 008115 8ப௦் 
95 1௨ ௱௦பர் ௦ா 116 10௩0ப௨, ॥லா05, 116 

0611-15, 16 8ோாப5 80 16 1661. 

2. கருமேந்திரியம் பார்க்க; 566 627ப- 
7757011௮77. 3.தொழிலியற்றும் அங்கங்கள்; 
[6 ரபா ௦00௮15 (சா.அக.). 

த. வ. ஐம்பொறிகள். 

கர்மை 6௮77௮) பெ.(1.) காரைச்செடி; 10 
நம்சாக, 0சொழ்/பற றவர் பற 8௨/85 

ங்க (ஊாலாராக (சா.அக.). 

காலா 46௪/௪ பெ...) கர்லாக்கட்டை பார்க்க; 

566 (2/7/2-/--21147/ 

[பீ. 6/2 த. காலா. 
காலாக்கட்டை 4212-௪7௮7 பெ. (॥.) 

உடற்பயிற்சிக்காகச் சுழற்றுந் திரண்ட 

கனத்த மரக்கட்டை; ஈயா 0பட் ப560 10 

51௦௮1 ௨:6701565. 

25 காவிட்டன் 

த. வ. சுழற்றுக்கட்டை, சுக்குமாந்தடி. 

[காளா - கூட்டை./ 

[ப. 2/2 த.கர£லா..] 

காவடம்' 4௪௩௪௪7, பெ.(॥.) மலையும் ஆறுஞ் 

சூழ்ந்த ஊர் (திவா.); 108/8 5பார௦பா060 றர 

ஈஈ௦பார்வா5 வாம் 215. 

த. வ. முல்லை. 

/[5%. /9270/2/22 த. கப்படபம்./ 

கர்வடம்* 6௨௭௪2௮, பெ.(ஈ.) நானூறு 
சிற்றூர்களுக்குத் தலைச் சிற்றூர் 

(யாழ்.அக.); 16 ௦4/67 ப11/௮06 11 29 90பழ ௦ 

400 411/3௮085. 

த. ல. முல்லைப்பேரூர். 

[5். 627212 2 த. கர்வம்] 

கர்வம்' 6௪௩௫7), பெ.(॥.) ஆயிரங்கோடி 

(சுக்கிரநீதி. 106); 1௦5810 00165. 

த. வ. ஆயிரம் குவளை. 

[80 பிசாச 2 த. கர்வம்] 

கர்வம்” 6௪27, பெ.( 1.) பெருமை; றா/06. 
நாம் அளை வருமே காவப்பட்டுக் கொள்ள 
ப பண்டிய செப்தியிது - 

த. வ. பீடு. 

கர்வம்” சாகா, பெ.(ா.) 

அப ா255, 81002௮00௦6. 

[5ம் 7௮௪ 2 த. கர்வம். 

கர்வம்” சச, பெ.(॥.) ஒன்பான் 
செல்வங்களுலொன்று; ௦06 ௦1 16௨ ॥௦6 

(16225 பா25 ௦7 /(பமின2, 

[$ர். 2௪ 2 த. காவும். 

கர்வி'-த்தல் சாட், 4 செ.கு.வி.(.[.) 

செருக்குதல்; (௦ 06 ா௦ப0, 810081. 

[51. ர௮7௪-, 2 த. காவி-த்தல்.] 

கர்வி் 6௪ பெ.(ஈ.) செருக்கன்; றா௦ப௦ 161108. 

[5/7 சச் 2 த. காவி] 

காரவிதன் 46௮122), பெ.(॥.) கர்வி பார்க்க; 

56௦ 62/17 

/5/. ரசா/2 2 த. கார்விதன்./ 

கார்விட்டன் 6௮/2, பெ.(1.) கர்வி் பார்க்க; 
566 சய“ 

[5/ம ரகாச காவிடன் த. காவிட்டன்.] 

செருக்கு; 



கான குட்டம் 

கான குட்டம் 4277௪24027, பெ. (.) உடம்பில் 

பச்சை நிறத்துடன் பொடிப் பொடியாக 

வெடித்தலும், தாக்கத்தினால் உடம்பு பருத்துத் 

திமிருடன் காக்கட்டான் பூ நிறமாகத் 

தோன்றித் தடிப்பு, வீக்கம், மிகுந்த கபம் 

முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஒருவகைத் 
தொழு நோய்; 8 06 ௦7 /௨றா௦3ு7/ ற௨(60 

டூ 50814/ 9116011005 ௦7 6 810, ஸ்ர 

5001 060௦06 068158 ௦ [15 5பார்”௦௦ 

வாட்்்ளா ௭ா110160 வார் (06 ௨000வ/௮16௨0 

௦௦014௦ ௦1 61126 பாபா, 116 0003 

15 1பாா60் (பா வார் (௨ ர்கா8௦16/511௦ 

ஷ் 5 ௦01 12/560 094௦65, 8௮11௭0 

ஈய௱ுா€88 816. (சா.அக.) 

த. வ. கடுங்குட்டம். 

கர்னசூலை (சம பெ. (ஈ.) 

1. கன்னசூலை பார்க்க; 866 (80-52. 
2. குத்தல் வலியோடு கூடிய கன்னக் கழலை; 

8 1ப௱௦பா[॥ 6 [60100 ௦01 116 00661 

9000081160 நே 806 றவ. 3. எவ்வித 

காரணத்தினாலும், கன்னத்திலேற்படும் 
குத்தல் நோய்; 8 80016 01 60801110 வா 
௦1 116 066% *௦௱ காரு 0556 

நா 245௦ வனா. 

த. வ. கன்னச்சூலை. 

[காரனம் - சூலை,] 

கானம் /௨௪௱, பெ.(ஈ.) கன்னம்: ௦06௨61 
(சா.அக.) 

கானணிகயோனிரோகம் 210/2 
09௮/7), பெ.(॥.) இது காலமற்ற காலத்தின் 
புணர்ச்சியினால் வளி அதிகரித்து 

அரத்தத்தைக் கெடுத்து அல்குலின் வழியில் 
இரத்தம் திரண்டு, தாமரைக் காயைப் 
போலும், விழுது விட்டதைப் போலும் 
தொங்கும் ஒரு வகைத் தசையண்ட நோய்; ௮ 
0156856 074 16 4௨01௨, 815110 ரா௦ 
9ா௦௭௱வ! ௦ம் ௦7 141260 3௩0 
௦ப௱ப2௦ ௦4 ௦0011 (௨ ஙல6 ௦4 (66 
018. 118 ௱ானா!(60 0 ௮ ற 0ப1௦ ப 
910௨1 (ற01/-ஐ௦10) ஈவா 1ஈ 10 
085580 ௦1 (6 4௮018 (சா.அக.), 

26 கரச்சேத்திரம் 

த. வ. முகிழ்நோனிநோய். 

[5/0 62ா/21/0/7/17002.] 

கர்னிகை 6௪௭௮ பெ.(॥.) தாமரைக் ' 

கொட்டை; 16 06ா10810 01 8 0105. 

(சா.அக.) 

த. வ. பொகுட்டுக்காய். 

கானியேசா /சாற22, பெ.(॥.) பேய்த் 

தும்மட்டி; 011151-20016, 0ப௦பரா(5 ௦01௦115 

(சா.அக.). 

காச்சனை 6௪727௮) பெ.(1.) அரிமா முழக்கம் 
(பெரும் குரல்), அகிர் முழக்கம்; (௦4 (1௦0) 1௦8. 

அவா பேச ஆரம்பித்தால் 
காச்சணனைதாள்/ (சா.அக.). 

277774) 

த. வ. உரப்பல். 

கர்ச்சி-த்தல் 6௪௩௦, செ.கு.வி.(1ர.) 1. (அரிமா, 
கடல்) பேரொலி எழுப்புதல், முழங்குதல்; (௦7 ௦, 

566, 0, 610.) 10௦ 108, 1௦ ரபாழ்6. 

தொழிற்சாலையின் இயந்திரங்கள் 7717722177. 

பேரோசை சிங்கங்கசர் காச்சிப்பது போல் 

இருந்தது. 2. உரத்த குரலில் பேசுதல்: 8020% [ஈ 
1ப॥ி-௦8460 40106, 1௦2. பொது பேோடையில் 
காச்சிக்கும் அவா் வீட்டுக்கு. போனால் 
பூைபாகி விடுவார். 

த. வ. உரப்புதல் 

கரகரப்பிரியா /27௪/:௪7௪-2-2/ந்:ச, பெ.(.) ஒரு 
வகைப் பண்; 8 105103] ஈ௦0௨. 

[5/0 7௮௪௮22 கு. கரகரப்பிறியா/ 

கரகோசம் 4௮72-22௮௭, பெ.(ஈ.) ஒருவரைப் 
பாராட்டும் நோக்கத்தில் அவையினர் 
கைதட்டி உண்டாக்கும் ஒலி; வலுத்த 
கைதட்டல்; (1பர0௨௦ப5) 80018ப5௦ : 
௦௨/00. கலை நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் 
பரரலையாளாகள் கரகோசம் செய்தனர். 
(சா.அக.). 

த. வ. கைக்கொட்டு, கைத்தட்டு. 

[கரம் *- கோசம், // 

கரச்சேத்திரம் /27௪-2௦௧17௮7. பெ.(ஈ.) வீடு 
கட்டக் கூடிய மனை: பரி 5116 (85.1.1137. - 
100). 

த. வ. வீட்டுமனை. 



கரடகபாடாணம் 2, கரணிகசன்னி 

/5/4் 9/௮:27/52௮77 2 த. கரச்சேத்திராம்] 

., கரடகபாடாணம் 6௪௪797௪-222227, 

பெ.(॥.) செய்நஞ்சு வகை (வின்.); 8 (480 ௦7 

215810. 

கரண்டகபாடாணம் /(2/௪72272-2273727, 

பெ.(1.) ஒரு வகை நஞ்சு; 8 (0 07 0௦0150. 

(சா.அக.) 

கரணகளேபரம் /4(2/௪/12-/(/2227௮/7, பெ.(.) 

உணர்வுப் பொறிகளுடன் கூடிய உடல்; 1௦ 

ரடுா/௦2! 0௦ம் வாரம் 15 88050௫ 00815. 

'கரணகசோ பரங்களை மிழரநீது "(அ்டாதச. 

முரமு£ட்சும். 6/யா. ௮22. 

த. வ. உணார்வுடல். 

[50.27 42/20/1712 த. கரண 

குசோபரபம்.] 

கரணசிராவேதை (௪௪/23/7222 பெ.(॥.) 

அண்ட வீக்கம், விதை வீக்கம் முதலியவற்றைச் 

சரி செய்வதற்காகக் காது நடுவிலிருக்கும் 

அரத்த மூல நரம்பைத் துளையிடல்; ௦௦1100 

[16 ௦௨! ௦௦0௦814்/ 01176 ஒர்ாவ ௨௨ 

(௦௦0௦12) 85 8 2 1௨௦, 16501160 

(௦ 1 ௦1060 084/5 107 ரபாற௦565 ௦1 

265100 900/1 ௦ ஒவ்வா 0 08565 ௦1 

ஈநு்௦0616, ௦௦/6 616. (சா.௮க.). 

த. வ. செவிமடல் குத்து. 

கரணம்பலம் (௫ானாரமிசசு, பெ.(ஈ.) 

வரிதண்டும் பணி; ௮௦1601 ஈ௭ா6 10 16 

௦111௦6 01 1120௦௨ ஈ6௨௨௭௱௮௭. (௩0.7. 

[5/0 சா த. அம்பலம். 

கரணம்பாய்-தல் 427௪,7௪/77-22)/-, செ.கு.வி. 

(4..) 1 கூத்தாடுதல் (திருக்கோ, 389, உரை); 

1௦ 980௦௨ கா 0651பா25. 2. கரணம் 

போடு--தல் பார்க்க; 566 42/27௮/77-022//-, 

த. வ. கூத்தாட்டம். 

[8/7 கரணம் - த. பாப்-தல்.] 

கரணம்போடு-தல் /27/272/77-0021//-, 
செ.கு.வி. (3.॥.) 1. தலைகீழாகப் பாய்தல்; 1௦ 

(பாடி 6 16615 086 280, 10௦ 0௨. 

2. கெஞ்சுதல்; 1௦ 5011/011 ா655 0 ௨0 

௦ஊ515121டு:; 1௦ ॥௱ற௦ார்பா6; 10௦ 08/6 ௦ 

௦60 101. 3. தன்னாற் கூடியதெல்லாம் 

செய்தல்; 10 0௦ 065 பர்ா௦51; 1௦ ப5௦ 8॥- 

0௦0௦551016 ௱62ா5; 10 168/௨ ॥௦ 5100 

பாபா 10 ௨0௦௦௱015/ ௮ ௦0160௦. 

த. வ. கூத்தாட்டு காட்டுதல். 

/கரணம் - போடுி-தல்./ 

கரணவாசனை 42/272-252௮ பெ.(॥.) 

கரணவாதனை பார்க்க; 8586 6௪/20௪- 

/7/2/7௮/ 

கரணவாதனை 4௪7௪7௪-/2220௮) பெ.(॥.) 

பொறிகளின் பழக்கவறிவு (வின்.); 

5680881100, 6608112006, 016881 00 ௦ா 

அரப, 85 8580012120 வமா பார்ர் 5௦ 

௦9௮5 ௦ வ! 180ப11125. 

த. வ. பொறியுணர்வு. 

[கரணம் - வாகுறச.] 

கரணாதசம்மிதை /6௪727222-22/71/77/05] 

பெ.(॥.) காதைப் பற்றிய வரலாற்றைக் 

கூறுமோர் ஆயுள் வேத நூல்; 8 கய ப6016௦ 

5016106 112810 2/1! 8001 116 கா 

(சா.அக.). 

த. வ. செவிப்பிணிநூல். 

கரணிகசன்னி 4(௪௪/4௪-2271 பெ.(1.) 

காதின் நோயினால், கண்டத்தை இறுக்கிப் 

பிடிப்ப தனாலேற்படும் ஒரு வகை இசிவு நோய் 

சன்னி; 31/40 01 வரபா 020560 1௦ப0 

16 018688 07 6 88 ௪118௭0௨0 நாம் 

௦௦ா511011௦ஈ ௦7 (6 1097. (சா.அக.). 

த. வ. செவிப்பிணி இழுப்பு. 

[51. கரணிக 4 சன்னி] 



கரத்தம்பவாதம் 

கரத்தம்பவாதம் 42/௪1/2710202227, பெ.(ஈ.) 

இரண்டு உள்ளங்கைகளிலும் உள்ளங் 

கால்களிலும், நெருப்பில் வைத்தாற் போல் 
எரிச்சல் கண்டு, உடம்பெங்கும் 

வெளுத்துலர்ந்து புரைதனில் புழுக்கள் 
ஊருதல் போல் ஊர்ந்து நடை கொடாது, 
வாயுலாந்து, உடம்பு கனத்துக் காணுமோர் 
வளிம நோய் (யூகி. முளி. 800); 8 (4௨ ௦74 
1 6ப௱2118௱ ராகா60் 04 பாரா 
5815810॥ ௦ 6௦4 16 றவு 8ஈ6 1௦ 
50165, ௨5/6 8௦ 01/60 ௦௦0111௦7 ௦74 1 
௦௦0, ௨ 060ப!18ு 5615811௦ஈ 11 16 10105 
௦1 116 8/6 00116$0000110 1௦ (௦ 
௦5 01880 1 உங௦பாம், 
மஷ்ய்ு 1௦ வலா ற06 800பர் ரச. 
80160 1009 ப6, 63655 04 6௦0 61௦. 

த. வ. எரிச்சல் ஊதை. 

கரத்தை 4௪7௪//௪ பெ.(ஈ.) (ஒற்றை) மாட்டு 
வண்டி (இலங்.); 61௦௦4 கர் (சுவா (ப ௮ 
81016 ௦). 

[£. சோ? த. கரத்தை..] 

பல் 
கரதபத்திரம் 62௪/2-0௪/1/72, பெ.(ஈ.) 

அரசிறையை நிலைக்க வைக்கும் ஆவணம் 
(பத்திரம்) (சுக்கிரநீதி. 93): 86ப௱வா 100 
612. 

த. வ. வரியாவணம். 

[5%1. 6௮௪௦20௪722 த. கரதபத்திரம்,] 
கரதலாமலகம் 4௪7௪/௮47௮2(௪௱, பெ.(ஈ.) 

உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் 
தெளிவானது; (1. 8 *£ப/( ௦4106 ஈடா 
18060 0 (௨ ஐவி௱ ௦74 10 0௮0; 19, 

28 கரப்பொத்தான் 
606010 81 0006 6833 800 பப/(6 ௦1687. 
மறைகள் கரதலா.சல5.மதாக 
ளாரவிம் த்த "(செய்வ்தி110/, சார; 2), 

த. வ. அங்கையுள் நெல்லி. 

[5/4.42:22௪-47722/௪2த. கரதலாமலகும் ] 
கரதாளம் 4(27௪-/௪/௮/, பெ.(.) கைத்தாளம்: 

[5/0 (272-த. தாளம்..] 

கரதோடம் ௮௪/2௭, பெ.(ஈ.) வேதி 
மருந்துகளால் ஏற்பட்ட நஞ்சுக்கேடு: 

௦8/08! 901800/10 (சா.அக.). 

[5/4/212-00/௮.] 
கரநியாசம் /ச-ாற22௪௭, பெ.(ஈ.) 

தேவர்களை மந்திர வழி விரல்களில் 
வைக்கும் செய்கை; 88510 ௱ா* ௦7 196 
119615 04 (6 ஈ3ா0 56/27 1௦ 0117 
061065 ஈரம் 800001416௨ ௱கார86 லா 
9651/0ப12107 றா/0ப5 1௦ ௫601151107 ௮0 
வு. “அஞ்செழுத்தா லங்ககரநியாசம் 
பண்ணி"(ி.கி 9, 9) 

த. வ. கைவயம். 

[5/0். /2/ற2௦௮/77 2 த. கரநியாகம், 7] 
கரப்பாணம் 42/2௦௦௮/7௮/7,  பெ.(ஈ.) 

ஆமணக்கு (சங். அக.); 095101-0181். 
கரப்பிரசாரம் /2/2-0-றா௭2௮௮17, பெ.(॥.) 

செய்கை வகை; (ஈ5(/௮) 8 40 ௦1 0851பா6. 
"சீர் சால் கரப்பிரசார மூவறமயரில் 
கிரகீகரகருமம்" (திர.விளை. கான்மா. 2). 

[5/7 /சாச702-௦22 5 க. கர.ப்பிரசாரம்..] 
கரப்பொத்தான் /௪/20-0௦/112, பெ. (ஈ.) 

கரப்பான் பூச்சி (இலங்.வ): ௦௦௦09௦. 

அண கககச ௫௫) 



கரபவல்லபம 20 

கரபவல்லபம் 42/222-02/29௮/77, பெ. (॥.) 
விளா மரம் (சங்.அக.); 1௦௦0 90016 (166. 

[5/6 //௭ம்/௮04/200௪ 2 த. கரபவல்லபாம்] 

கரபத்திரம் 4272-2227, பெ.(1.) 1. ஈர்வாள் 
(திவா.); 5814. 2. வாள்; 51/00. 'புிக்கா் 

கரபுத்திரமதாகும் " (திருவாதப புத். 724). 
[5/7 672-0௪௪ 2 த. கரபத்திரம்./ 

கரபம்' சம், பெ.(॥.) மணிக்கட்டிலிருந்து 

விரல் வரையில் உள்ள பகுதி; 1618081005, 

6 றவ ௦74 1௨ லாம் 6 யா (6 மாக் 

௮101110215. போனைத் தடவுடைக் கையுங் | 

குரபமும் ” (திருவி, உக்கிர. கேப்பா. 

327) 
[57. 62௪௪ 2 த. கரபம்..] 

கரபம்” சச், பெ.(॥.) யானை; 6. 

"ஓரு நாற் றந்தக் கரபத்தினண்ணல்' 
(கந்த, அசமூக்கு. 22). கழுதை (வின்.); 855. 

கரபாகம் 6௪௪-22௮, பெ.(॥.) சூடுபட்டு 

மென்மையான குளிகை போல் திரளுகிற 

மருந்துப் பாகம் (பைஷஜ. 9); (21 51806 ஈ 

(6 ஜாஷ்வா ௦7 எரு றா6௦01/00௪ 

௨21110, ப்ள 11 68065 5ப01 

௦௦/51 88 140/0 804 ௦7 8 8௱விி 

௦்ஈ௦ டஞ்/னா கள் ரிர0னா5 60 6881] 

01160 1 4௦ ௮ 5011 01௦0ப16. 

த. வ. கைபாகம். 

[5/4 6௮௪-04௪ 2 த.. கரபாகம்..] 

கரபாதம் 6௮7222/27), பெ.(1.) கையும் காலும்; 

(௨ ஊரா 80 176 60; 16 ரம5. 

7 

காமாலம் 

கரம் 6௫௮/7, பெ.(॥.) கை; 8௱, 80. 
பேருந்தில் சிரம், கரம், புறம் நீட்டாதீர் ஏன்று 
ஜா அறிவிப்பு, எனக்கு வலது றக போல் 
மிளெங்கும் நண்பன் 

[5/0 6௮௪ 2 த. கரம்] 

(இ.சொ) 1. பெரும்பாலும் (சமற்கிருத) 

பெயர்ச்சொற்களோடு சேர்க்கப்படுவதும் தரக் 

கூடியது” என்னும் பொருள்படுவதும் (வேற்றுமை 
உருபோ பன்மை ஈறோ ஏற்காத) பெயர்ச் சொல் 

அமைக்கக் கூடியதுமான ஓர் ஈறு. (எ.கா.) 

திருப்திகரம். 2. சுட்டும் முறையாகவும் ஒலிப்பு முறை 

கருதியும் உயிர் எழுத்திலும் உயிர்மெய் எழுத்திலும் 

குறில் எழுத்துகளோடு சேர்க்கப்படும் இடைச்சொல். 

சிலர் ழகரத்தை ளகரமாக பலுக்குகிறார்கள். (உ.வ). 

கரம்பற்று-தல் /6௪௮712௮70/-, 11. செ.கு.வி. 
திருமணம் செய்து கொள்ளுதல், மணத்தல்; 
ஈரா. அவளைக் கரம் பற்றிய நாளிலிருந்து 
அவணுக்கு நல்ல வாழ்வு தாள். 

[கரம் - புற்று-] 

கரமசாலை /4௪/2-/77224/4) பெ.(11.) காரமான 

மசாலை (வின்.); பார! போரு-51பரீர. 

த. வ. காரஉசிலை. 

[பீ. 7.2/77177252/௪ 2 த. கரமசாலை/ 

கரமஞ்சரி /(௪72-/772/72௮// பெ.([.) நாயுருவிச் 
செடி (பிங்.); 9 131 904110 ॥ஈ 60065 8௭0 

1௦1615. 
[5/4 (௮2-12 த. கரமஞ்சரி] 

கரமாலம் 6௪௮7௮/௮, பெ.(॥.) புகை (சங். 
அ௧.); 8016. 

[5/4 //௮ா/௪ 2 த. கரமாலம்.] 



காரலட்சணம் 

கரலட்சணம் 4௪௪-/௪/௦௮7௮17, பெ.(ஈ.) 

கையாற் பரியும் மெய்ப்பாட்டுச் செய்கை (பரத. 

பாவ. 19, தனம்பு); (118/2) 0251ப0ப/21௦௱ 

6 ஈலா05. 

த. வ. கைநயம். 

[கரம் * லட்சம்.] 

கரவாகம் 2129௮, பெ.(॥.) காக்கை 
(வின்.); 90/7௦ (15 ௦0 ஈ௨8/-/01060. 

[5/0 2727 62/22 த. கரவாகம்.] 

கரவாதசன்னி /௪௭௪/௪22-22றற/ பெ.(ஈ.) 
1. நஞ்சினாலேற்படும் இசிவுநோய் (சன்னி); 
ெய்ர்பா ப6ீ (௦ ற௦150௱/0. 2. ஊதை 
நோயால் உடம்பில் நஞ்சு தங்கி 
அதனாலேற்படும் இசிவு நோய் (சன்னி): 
ெொர்ப௱ா 06 (௦ 50601௦ 018501 8180 
௦ ஈர்பேோ௱க் கற (சா.அக.). 

த. வ. நஞ்சு இசிவு. 
கரவாலம் 4(௪௭௪௦௮/௮-, பெ.(॥.) உகிர் (நகம்) 

(சங்.அக.): ஈவி. 
[5/. /௪௭௪-0௮/௪ 2 த. கரவாலம், ] 

கரவிகாரம் (12௮77 பெ, (.) 1. நஞ்சினால் 
உடம்பிலேற்படும் வேற்றுமைகள்: 42116 ப5 
௦0170௭04௦15 ௦ ௦௨1065 ௦௦0 ர 6 
33518 ப௨ 1௦ ௦01501. 2, இடு 
மருந்தினால் உடம்பிலுண்டாகும் நோய்கள்: 
015685685 ௦௦0பாு0 (ஈ (06 ௦௦03 0ப6 1௦ 
1௦0௦0 ௦8 10௩௦ ரி 85 ௮ சரா 
51760. 3. இடு மருந்தினால் ஆண்கள் அல்லது 
பெண்களுக் கேற்படும் காமக் கவலை: |ப5(4ப] 
10ப0115 ௦ பாவ 08581015 ௮1810 
௦ ம்ா௦பெனொ0 1076-001௦. 

30 கரவொலி 

த. வ. செய்மருந்து நோய், கை மருந்து நோய். 

[கரம் * ஒரிகொரமம்,] 

கரவிடம் 6௪௪௭௪7, பெ.(.) 1. சிறிதளவாக 

நஞ்சேற்றி 5108 001500. 
2. ஆடவர்களைத் தம்மிடம் பாசமுள்ளவர் 

களாகச் செய்ய விருப்பமுள்ள பெண்களாவது, 

பகைவர்களாவது, உணவு, தின்பண்டம் 

முதலியவற்றில் இடும் ஒரு வகை இடு மருந்து; 
9 இரா ௦07 $பட518௭ா௦6௨ ப5பவநு 
2118187160 0 16810ப5 கா65 1௦ 1 

1ப80௮ா05 ௦ நூ வா ௨6 1௦ ௦6, 11 10௦0 

௦ா 012 88190165 1017 றபாற௦865 07 
5பட)6௦19 ஈரா (௦ ரானா (6 ௦௦ம். 1116 
9 5108/ 018010 03 மர்ர௦் 16 ௭௦௮110 ௦7 
6 1/௦ 16 ஈவார் வார 1௨ றா 

065 பரி ஷு (சா.அக.). 

த. வ. இடுமருந்து, கைமருந்து. 
கரவிடாணம் /:/௪-0/ர௪ா2௱, பெ.(ஈ.) 

கழுதைக் கொம்பு போல் இல்பொருள் 
(நீலகேசி. 393, உரை); (09% பர்/௦் 15 ஈ௦௱- 
60516, 86 ௮ 8555 8௦1. 

[5/1 0௮20627௮௱ 2 கூ. கரவிடாணாம்.] 

கரவொலி ,4௪:௪௦// பெ.(ஈ.) கைதட்டுதலால் 
ஏற்படும் ஓசை; 8ற18ப58உ. தலைவா் 
மேடைக்கு வந்ததும் தொண்டாகள் கரவொவி 

ச7முபப7 வரவேற்றார் . 
த.வ. கையொலி. 

வரல்: 

[கரம் * 23]. ] 



கராக்கி 

கராக்கி ௪2/4 பெ.(॥.) கிராக்கி (வின்.) 

பார்க்க: 8566 472/7 

[பீ. ரர த. கராக்கி.] 

கராகண்டிதம் /(௪2-(௧2/2௮/77, பெ.(॥.) 
- கண்டிப்பு 566, 100பா. 'கராகண்டிதமாய்ச் 
சொல்லு ”(வின்./. 

[பீ ர௮7477/௮70/2/77 2 த. கராகண்டிதம்./ 

கராசனம் சாச்சா, பெ.(ா.) புலி 

(யாழ்.அக.); 10௦. 

[5/ம் /0௮7272.8௮7௪ 2 த. கராசனம்] 

விழிப் 
வழி 221 77 ன 

127) த 

| ப்பா 6 

கராட்சேபகவாதம் /௪20:22,5௮9.20/222/77, 

பெ.(ஈ.) அதிக ஊதைப் பண்டங்களைப் 

புசிப்பதனாற் பிறந்து, உடம்பு முழுவதும் பரவி 

பின்னர் கை கால்களை அசைக்கவும், 

நீட்டவும், மடக்கவும் கூடாமையாயிருக்கும் 

ஒரு வகை ஊதை நோய்; 9 (80 ௦7 02124515 

911800௨0 மர் 1085 ௦17 1௦14௦0 8101பா௦0 

௦7 16 05, 650601௮117 11௨ வாராக, 85 8 

25ப!( ௦116 0678௮1௭0௦௦ ௦0011௦ 07 ஷுூப, 

வார்ன் 660105 1ஈ 1௨ ௱ப50165 ௦01 9 

0வா11௦ப18ா ற8ார ௮௩௦ ர80பவிடு 806805 வ॥ 

௦ஙா (0௨ 00037. 1115 8/01௦ 06 08ப560 

௦௫ 10180 11 வார௦65 071316 1660 ௦ 

0௦/50 ௩௮178. 
கராடம் 42:222, பெ.(.) தாமரைக் கிழங்கு 

(நாநார்த்த.); 1ப௦ ௦4 (46 10105 கார். 

[5/1 6௭௭௪12 2 த. கராடம்.] 

கராபத்தினி 4272௦௪1110] பெ.(॥.) பேராமுட்டி; 

17301௮11* 811௦/லு௫ ற௮!01 - 72௪/௦7/2 00௦1 219 

(சா.அ௧.). 

31 கரீப்பு 

கராம்பு சம்ப, பெ.(॥.) இலவங்கம் 1, 2 

பார்க்க; 566 ௮/202/192/77. 

[6. 621000ப/௦712 ம ரப௮2/// 2 த. 

கராம்ப. / 

கரார் 6௪2; பெ.(.) 1. உறுதி; 150௫, 51கிடு, 

௦1௫, 11%௦௨00௦55. 2. கரார்நாமா 

பார்க்க: 566 6272772772. 

[(. 27272 த. கரா] 

கரார்க்காரன் (சசிக, பெ.(£.) 

கண்டிப்புள்ளவன்; 511101 8, ஈகா ௦4 

690100 00818௦16 ॥॥ 650601 ௦01 84/௦0 

81ம் 0260. 

த. வ. கண்டிப்புக்காரன். 

[கரா 4 காரசச்..] 

கரார்நாமா 46௪௪-7௮72, பெ.(॥.) உறுதி 

ஆவணம்; 0660 ௦1 [91171102110, எார்ர்லா 

201௨௨௱௦ர், ௦௦1801 0 ௨080௨1. 

த. வ. உறுதிமுறி. 
[கர௱ர் - தாமா] 

கரிசன்னி //72௪௭௦/ பெ.(॥.) வெண் 

காக்கணம்: 4116-110/௦160 ௱ப58வ 5௮1 

௦16606 - (2//10//-1௨7216௪ (௨101-101௮). 

கரிணிகம் 4௮//7/௪௮/77, பெ.(1.) காதணி வகை 

(யாழ்.இக.); ௮0 68 வார். 

[5/0 6/௪ 2 த. கரிணிகம்.] 

கரிபரிசம் 6௪௭௦௮2௮/7, பெ.(॥.) கையிற் 

தொடுதலினாலேற்படும் உணர்ச்சி; 

5615914100 ௭150 1௦ 10௦00 ௫ ॥வா0 

(சா.அக.). 

[கர 2 கரி பரிசம்] 

கரீத்து 2/0, பெ.(.) அடக்க விலை; ஈ€1 

1௦6 (0.0.). 

த. வ. மூலவிலை, அடக்கவிலை. 

(பீ. 0௮022 த. காத்த] 

கரீ த்துபட்டி /(௮/71/ப-,01/] 
கைச்சாத்து; 1௩௦106 (0.0.). 

கரீப்பு 6௪௦020, பெ.அ.(80]/.) எளிய; 0௦௦, 

1019௦ (0.6.). 

த. வ. ஏழ்மையான, வறிய. 

(பீ. 7௮14 - த. காப்புப் 

பெ.(ஈ.) 



கரீரம் 

கரீரம் 62127, பெ.(ஈ.) 1. மிடா (பிங்.); 18105 
0௦19, நல்ா-ா. 2. கும்ப ஒரை (சூடா.); 

பெல்(ப5, 6 114 80 ௦74 16 200120. 
3. அகத்தி (திவா.) பார்க்க; 866 அசர 
4. கருவேல் (மலை) பார்க்க: 566 சபக்! 
5: முளை; 5௦0, 57001. 6. மூங்கில் முளை; 
5001 04 6 680௦௦௦. “காம்பாங் கரீரம் 
(வ, தல. 35), 7. யானை மருப்பு மூலம் 
(பிங்.); 1001 01 8 ஒ60௮'6 1ப61. 

[5/1 (சார2 2 த. காரம். 
கருசணம் 42:527௮/77, பெ.(ஈ.) 1. தேய்க்குந் 

தைலம்; 6௱0௦௦94௦. 2. மஞ்சள்: 1பரஈ 6116. 
கருசபாடாணம் (௪1ப5௪-௦25027௮௱. பெ. 

(1.) உரைகல் (பி.வி.22, உரை): 1௦௦8510716. 
[5/4 ௭7௪௧௪௭௩0௧௮ 2 த. கருசபாடாராம்] 

கருசோபலம் 4௪70200௦௮2. பெ.(ஈ.) 
கருசபாடாணம் (பி.வி.22. உரை) பார்க்க: 
568 /2/065-0252௮. 

கருணா' 42/02, பெ.(ஈ.) 1. கருணை பார்க்க; 
566 (சபரக! கருணாயூர்த்தி' 2. முகக்குறி 
(பாவனை) ஐந்தனுள் ஒன்றான அருள்: 
(80000) 0806, 016 ௦14 1145 (05 ௦7 
02/௮௮. “மைத்திரி கருணா முதிதையொன் 
இறந்து "(மனரிமே. 30, 255), 

[5/1. காயாக த, கருனா. ] 
கருணா” /அபரச, பெ.(ஈ.) ஒரு வகை 

இசைக்கருவி (வாச்சியம்) (வின்.): 1810௦ 
0886 (ரபா வு்(௦ 50பா05 16 08556. 

[0.௪௪ த. கருணா. [ 
கருணாகடாட்சம் /(27ப72-(2210௮, 

பெ.(1.) அருளோடு (கருணையோடு) கூடிய 
கடைக்கண் பார்வை (பே.வ.); 778010ப5 1௦௦1 

த. வ. அருள்நோக்கு 

[கருணா 4 கடாட்சம், ர் 
[5். வாயாக 2 த. கருணை _ $1ட 

/2/59452 2 த. கடாட்சம், /] 
கருணாகரன் ர்ள்யாச்ாசா பெ.(ஈ.) 

கருணைக்கு இருப்பிடமான கடவுள்; 600 95 6 81006௦ ப56 61 91806. '"நஞ்சமூது 

32 கருணைமறம் 
செய்தாப் கருணாகரனே ”(திருவாச. 6, 29), 

த. வ. அருளாளன். 

[5/0். /௮1727௪-(272 2 த. கருணாகரன். ]/ 
கருணாநிதி /௪பரச-ஈ/21 பெ. (ஈ.) அருளுக்கு 

இருப்பிடமானவன்; 000 88 (6 619௨51 
60051100௫7 01 01806. 

த. வ. அருட்செல்வன் 
[5/1 /௭ாபாச- 7/2 த, கருணாநிதி] 

கருணாமூர்த்தி சாபாக-மிப பெ.(ஈ.) 
அருளுருவானவன்; 000 88 01909 
0650117160. 

த. வ. அருளன். 

[5/0 4/௮ பர2- ரய] 
கருணாலயன் (4௪பாி௪ பெ.(ஈ.) 

அருளுக்கு நிலைக்களமானவன்; 0௦. (6 
5100600586 ௦ர் 07806. "கடைப்ட்டேனை 
யாண்டு கொண்ட கருணாலயனை 
(கிரு.வாச, 27 7) 

த. வ. அருளுருவன். 
[5/4 46சாபாசா 2-/)/2 2 த. கருணாலயன்,.] 

கருணி 62 ப/ பெ.(ஈ.) 1. மலை (வின்.): ஈ॥!|, 
௦ய1வ. 2. குகை (சது.);: ௦8௨, 02. 

கருணிகை சாபா(௮/ பெ.(॥.) தாமரைப் 
பொகுட்டு (வின்.): வாற ௦4 (6 |01ப6. 
9௭ ௦ 1ப்ளா ௦7 (6 ரப். 

[5/0 6222 த. கருணிகை,/] 
கருணை /௪பா௫! பெ.(ஈ.) இரக்கம், அருள்; 
௦85510, 0080௨. மப இ பட ப 
மாதிர் கூறுடை மாப்பெருங் கருணையளன் 
(திரலாசக. ,2 7072]. 

கருணைமறம் (277-077, பெ.(ஈ.) 
கருணையாற் செய்யும் தண்டனை (நிக்கிரகம்): 
60ல் 6 யாளர், 8 ௮ ௮0 ௦4 செ 
01806. '“அக்கருணை 0றுமாகிய செய்கு 
மாறி”(சிபோ.பா.ச 14. 174) 

[கரணை 4 2மற1ம்.] 
[5/7 (27072 4 த. மறம்.] 



கரோடம் 33 கலாசு 

கரோடம் (௪2௪7, பெ.(॥.) தலையோடு | கல்லி 6௪// பெ.(ஈ.) மேலங்கியுறுப்பு (வின்.); 

(வின்.); 516ப॥. 

த. வ. புருடை. 

[5/1 (210022 த. கரோடம்./ 
[கர * ஐடி * அம்] 

கலகம் 45427, பெ.(.) உலர்நிற சரக்கைப் 
பால் அல்லது நீர் விட்டு அரைத்துச் செய்யுங் 
குளிகை (பைஷஜ.); 160/௮! 1! ா£0860 

பூ ஈம்பார 160 ொப05 நார ஈரி ௦ பலர. 

[5/5 6௮/௪ 2 த. கல்கம்] 

கல்கித்துவாதசி 4௮/44/22௪3] பெ.(॥.) 
பாத்திரபத திங்கள் மாதத்துப் பன்னிரண்டாம் 
நாள் (பஞ்.);16 1ல் (441 6 யாள 

றாஊர் ௦ டாக20௨0௮. 

கல்நாதம் /௪//7222/77, பெ.(॥.) அன்னபேதி 
(வின்.); 96681 ஏரா]. 

கல்பவாசியா 6/0௪-6230/௪ பெ.(ஈ.) 
தேவருள் ஒருவகையினர் (மேருமந். 8, உரை); 
(ப௭ா8.) ௨ 0255 ௦1 0௬/25. 

கல்பா 6௦2, பெ.(॥.) கலவரம்; 0151பாட8ா௦௦, 

(பறப. 
[/7. 0௮/௦௮/2 த. கல்பா..] 

கல்பு 6௪2ப, பெ.(ஈ.) மனம்; ஈாா0. “செய்த 
சட்டம் லாக்கர் முற்றுங் கல்பிற் பொதிந்த 
கள௫ு்சியவான் (பஞ்ச. திருமுக. 7573). 

/47. 4௮72 த. கல்ப] 

கல்மசம் 4௮77௪2௪777, பெ.(.) 1. அழுக்கு; போர், 

000588, 1௱றபாார. 2. புண்ணினின்று 

வெளிவரும் சீழ் முதலியன; ப$ ௦1 8 604. 
3. கரிசு (பாவம்); 8. 4. குற்றம்; 18ப1். 

த. வ. மனத்தில் கல்மசம் கூடாது. 

மறுவ. கல்மிசம். 

கல்யாணகுணம் 4//22-4072/77, பெ.(॥.) 

நற்குணம் (சம்.௮க.); 0000 0150051101 

1௦011 ௦7 ௦௮௦2. 
(கல்யாணம் 4 கு.ணம்.] 

[5/1 6-௪ * த. குணம்] 

கல்யாணதரம் 4௪ஷ/2ாச-/27௮7, பெ.(1.) 

சமவசரணத்திலுள்ள மூன்று மதில்களுள் 

ஒன்று (மேருமந். 61, உரை); (4218.) 006 ௦4 

16 1௨௦ 1011-௮115 ர வோ. 

[8/0 (ச 2 த. கல்யாணதரம்] 

(1௮ா9ப/8 01606 07 ௦௦1/4, 0016 ॥॥ [00 

110121 180166. 

[ப. /4//2 த. கல்ஸி./ 

கல்லோலம் 4௪/52/2777, பெ.(1.) அலை; 611014, 

௨, 5பா06. "பெருங்கல் லோலப் 
புணாரியின் மூழ்க "(திருவாலயா; 9, 5). 

த. வ. கல்லோதம். 

[5/1 6௮/0/௪ 2 த... கல்லோலம்./ 

கலவிகரணன் //2-௮/௮72, பெ.(॥.) 

வைரவயழூர்த்தி (காஞ்சிப். வயிர வீசப். 26); 

300 41௨/9. 

[5/8 67௮௪-7௮0௮ 2 த. கலிகரணன்.] 

கலாங்கிசம் 4௪/21/2277, பெ.(.) ஓரை 

(இராசி)யைப் பதினாறு கூறிடுகை 

(சோதிடகிரக. 123); (&51701.) பேரோடு ௨ 

2001௮03! 81 [1௦ 16 815. 

[5/1 (427௮17152௪ 2 த. கலாங்கிசம்.] 

கலாசாலை 4௮/222/; பெ.(॥.) (இலங்.) 

(மொழி கற்பிக்கும் அல்லது பயிற்சி தரும்) 

கல்லூரி; $501௦௦0। (01 1810ப80688), 0௦1606 

(1௦ ஈவா 16900௦18). அரபுக் கலாசாலை 
ஆரியா பயிற்சிக் கலாசாலை . 

த. வ. கல்லூரி. 

[கலா - சாலை. 

(த. கலை 2 ர், //27 த. சாலை,/ 

கலாசு 42250, பெ.(1.) மரக்கலத்தொடர்பானது 

(வின்.); 51/0. 

த. வ. நாவாயிகம். 

/0. /௮/25 2 த. கலாச. 



கலாட்டா 

கலாட்டா /௮5//௪, பெ.(ஈ.) கலவரம்: [1௦7, 

௦௱௱௦௦, 1ப௱யர், ராரகபாக௦(/0, 5776. 

[0.. ர௮/212 2 த. கலாட்டா..] 

கலாத்துவா /சப்பாசி, பெ. (ஈ.,) 
ஐ௩(பஞ்ச)கலைகளாகிய அத்துவாவகை 

(சி.சி.8, 6-9, மறைஞா.); (594/8) 2 0௮௮4 1௦ 

5௮04814௦1 ஈ 6100 ௦71 0௪/8௦2-//௮/ 00௦ 

01 51% ௪11/2 

[5/01. ௮/2-௪01027 2 த. கலாத்துவா..] 

கலாதத்துவம் /௪/2-/௪//ப௪ா, பெ.(ஈ.) 
தூய்மையற்ற மெய்மங்களுள் (சுத்தாசுத்த 

தத்துவங்களுள்) ஒன்று (சி.போ.பா.2,2. பக். 
151); (ஒவ) ல் மர்ர்௦் 8101௫/ ர௨0ப௦௨5 
6 0௦ ௦17௮7௪0௪-௮௪ (பாரின் ௨௦ 
95 84/61/0௦0ஈ 16 80ப|) 50 8510 8ஈ௮9016 16 
50ப| 1௦ 80, 06 ௦1 86/2) ௦//122ப/1/72- 

[2/1ப/1/2/77. 

கலாதி 6௮2௪1 பெ.(ஈ.) கலகம் (வின்.); 
90119110, 544, 0151பாடவா௦6, (ப௱ப. 
02:16, 50ப1116, 50ப901016, மாவ, 
ாலா6. 

த. வ. போராட்டம். 

[5/6 42/௪ 2 த. கலாதி. ர் 

கலாநிதி' 65/2-/01 பெ.(ஈ.) 1. நிலவு (பிங்,); 
௦௦, ஈவா ற08565. 2. கல்விக் 
களஞ்சியம்; 11685பா6-0ப596 ௦7 180, 3 
(1116 01860 10௦ 8 168060 0650. 
'தா௲்ணாத்பகலாநிதி"' 

த. வ. கலைவல்லோன். 

[கலா - நிதி] 
(த. கலை? 511. //247//25 த. கலாநிதி] 

கலாநிதி” 62/01 பெ.(ஈ.) (இசை, நாட்டியம் 
முதலிய) கலைகளில் சிறந்தவருக்கு 
வழங்கப்படுகிற மதிப்புப் பட்டம்: 3 (141 948 
(௦ 8௨ 089/4 ராக5ர8ா ௦74 110 818 5௦ 85 
ஈப51௦, 08006. எ(௦. சங்கீதக் கலாநிதி / 
நாட்டியக் கலாநிதி: 2. (இலங்.) முனைவர்: 
௦௦1௦1 ௦7 ॥ி௦50003ு (௨.ம... 

த. வ. கலைச்செல்வன். 

34 கலிக்கத்துரா 
/௮/2-ற0ப12, பெ. (௩) 

கலையழகு பொருந்தியது; 14971 நார் 16. 
8111811௦. இனியம் கலாபூாரவமாக 
அமையவில்லை /£ அந்த இளைஞனின் 

கலாபூரவமான சிந்தனை அவரை மிகவும் 
கவாந்தது 

கலாயி 7 பெ.(॥.) ஏனங்களுக்குப் 
பூசப்படும் ஈயம் (இ.வ.); (1 ப560 10 பரா 

655615. 

கலாபூர்வம் 

த. வ. ஈயப்பூச்சு. 

[0. 92௪/2 த. கலாயி] 

கலாலாபம் /4/௮/22௮/77, பெ.(ஈ.) வண்டு: 06௦. 
'அ௱ியமாமலா் விரியத் தேனுகார் தாரத்திடுங் 
கலாலாபம் ”(அலங்காரச்சிற்து, 70). 

[5/. 6௪/2/2௦௪ 2 த. கலாலாபம், ] 

கலாவியூகம் /௪-ஸஞ்சா, பெ.(ஈ.) 
ஒன்பான் அணி வகுப்புகளுள் ஒன்று 
(நவவியூகத்தொன்று) (செளந்த. 1, உரை); 8 
2916000/ 011105, ௦06 ௦4 “8/8-டு பவா. 

த. வ. ஒன்பான். அணி 

[5/1 6௮/2 றம 2 க. கலானிடயூகம்./ 

கலிக்கத்துரா /௪///௪/பாசி, பெ.(ஈ.) 
முன்னெற்றியில் அணியும் ஒருவகை அணி; 
810616, 5றாஷ ௦7 96௱6. 615087 ௦7 0010 
௦ ௦14 9010 861 புர ஜா6010ப5 510165, 861 
பட 6 வாரன் பாரவி வேனா 16 
1௦6680, ௦ஈ 116 (பாட்கா. 

த. வ. சூளாமணி. 

[5/6 42/2: (. (பான! 1] 



கலிசந்தரணம் 

கலிசந்தரணம் 4௪/2௮722/27௮/7, பெ. (ஈ.) 

நூற்றெட்டு மறைநூல்களுள் ஒன்று; 12/6 ௦7 

2ா பறவா(880, 006 ௦7 108. 

[5/4. (2/2 2 த. கவிசந்தரணம். ] 

கலித்தம் 6௪/7, பெ.(ஈ.) 1. கக்குகை 

(யாழ்.௮க.); ௦/1, எர. 

2. பொசிகை; 0௦௦20. 3. பொலிவு: [௮0 

200681௮0௦௦. 

[5/1 5/0/7௮//2 2 த. கவித்தபம்.] 

கலிபுருடன் 2மமாபா,  பெ.(॥.) 

கலிகாலத்துக்கு உரிய தெய்வம் (தேவதை); 

6 01௫/ ா25100 0௩61 196 0 806. 

த. வ. கலியன். 

[5/. /277மய/ய5௮7 2 த. கனிபுரடன்../ 

கலிமா /௪ர்ரகு, பெ.(॥.) 1. வழிபாட்டு 

(விண்ணப்பம்); 8௫/௦1. 2. இசுலாம் மதத்தில் 

சேரும் போது அல்லாவைத் தவிர வேறு 

கடவுள் இல்லை; முகம்மது அவருடைய 

திருத்தூதர் என்று பொருள்படச் சொல்லும் 

அரபி வசனம்; 1௨ ௱ப8/௱ ௦௦017௨5810 ௦7 

18117, ப௦்யாரா0 மாம் ,ஆ/2//27/27ப. 

த. வ. இசுலாம்ஒதல். 

[கீ ச 2 த. கலிமா./ 

கலியப்தம் 4௮/-)-௪௦/2/77, பெ.(1.) கலியுகம் 
பிறந்தது முதலாக எண்ணப்படும் வருடம்; 1௦ 

6௨ ௦1 (811$4ப09, பாரன் 15 855/0 10 84/6 

௦ொ௱ஊா௦60் ஈ 3102 8.6. 

த. வ. கலியூழி. 

[5ம் 647/4,002 2 த. கறியபீதம்./ 

கலேகபோதநியாயம் /2/2-2,0202- 

/70/4)/2/77, பெ. (1..) புறாக்கள் பல ஒரே 

நெற்களத்தில் தவசங்களைப் பொறுக்க 

மேல்விழுவது போலும் நெறி; ஈால 0 ௦71 1௨ 

00/65 80 16 1௨0-1௦0 ப5௨0 (௦ 

081௦16 16 ந 1ஈ வரர் ராகு 5661 6 

5௭6 ௩௮51 50பா௦6 ௦14 ஊற! 8௮0 

68௦1 0௦ 50 பாற ர்ப! ௦7 ௦17215. 

த.வ. மூசுபுறாமுறையம். 

5ம். பனா மற்று 2 த. 

கலேகபோத.நியபாம்/ 

35 கவாத்து 

கவ்டா 6௪௩௪, பெ.(ஈ.) கிராமத் தலைவன் 
(வின்.); 1690 01 9 411806. 

த.வ. ஊராளி. 

[14/97 72222 2 த. கவ்டா.] 

கவ்வா 6௪1௭௪, பெ.(.) நீண்ட அங்கி; 1௦0- 

0௦90, [பா/௦ (௧௭௩. 

த.வ. தொளாய்சட்டை. 

[0. 42022 த. கவ்வா.] 

கவ்வியம்' 4௪௩௫௮7), பெ.(॥.) ஆனைந்தனுள் 
(பஞ்க கவ்வியத்துள்) ஒன்று; 80% 006 ௦071 (௦ 

116 010106 றா௦0ப015$4161060 0 16 0018. 

[5ம் ௪002 2: த. க்ரியம்.] 

கவ்வியம்” /6௪டாந்2/77, பெ.(1.) இறந்துபட்ட 
முன்னோர்களை எண்ணி கொடுக்கும் 

பிண்டம்; ௦0/81/00 ௦1 1000 10௦ ௱ாகா65. 

அவ்விய கவ்ிபத்கை ......... பறற யோக் 

டின் “ரச்சு. சிராதிதானு, ..2). 

தம்பொருர்களா வண 2 பரல், தயிர் நெய், ஆசீர் 

சாம், 

த. வ. நீத்தார்கடன். 

கவசி-த்தல் 4௪௦௪35, 4 செ.குன்றாவி.(ம.ர.) 

சீலைமண் செய்தல் (இராசவைத். 89. உரை); 

1௦ ௦௦814 447 ஜொன் ௨ ௱௦ப1/ ௦7 8 

௦௦1, 1௦ |பர்£ 1௦7 ௦81010 601௦16. 

[5/7. 2௦202-, 2 த. கவகி-த்தல்..] 

கவளீகரி-த்தல் 4௪௪/4, 4 செ.குன்றாவி. 
(4.1.) 1 மொத்தமாக விழுங்குதல்; 1௦ 19/06 1ஈ ௮1 

06 586௦0. 2. முழுதும் பறித்தல் (கொ.வ.); 1௦ 

ு/520010011516. 

[5். 62௦௮//0-, 2 த. கவசரீகரி-த்தல்.] 

கவாடிபந்தி 62௦2-௦௮72 பெ. (॥.) யானைக் 

கூடத்தைத் தூய்மை செய்வோன் (இ.வ.); 

ஒ60ஈவா*'5 518016 - 6௨௭௭௭. 

த.வ. கட்டுத்தறி பணியாளன். 

[5/7 (அச்: சாரி] 
கவாத்து (௪௨௪/0, பெ.(.) போர்வீரர் புரியும் 

உடற்பயிற்சி மையம் (உ.வ.); ஈர ரி! 

த.வ. களரி. 

[ப. 422/2 த. கவாத்து] 



கவாய் 36 

க வாய் ௪௪27 பெ.(॥.) பாடகன்; ஈாப5(018. 

[/1. 921/௪ 2 த. கவாய்.] 

கவாளம் 6௪௮/௪, பெ.(ஈ.) குதிரை மருந்து 

(வின்.); 10156 றர்ர/5610. 

[2ம் (சச் 2 த. கவாளம்.] 

கவியம் 4௪10/:௮/77, பெ.(ஈ.) கடிவாளம் (பிங்.); 614 

01௨॥056'5 1016. 

[4ம் 6210௪ 2 த. கணியம். ] 

கவீனம் சாகா, பெ.(॥.) வெண்ணெய்; 

௦ப116. 

[5/6 7௮/௮/-720/72.] 

கப; பெ.(ா.) நிலக்குத்தகை 

உடன்படிக்கை; 18/0 பா21016 1 பா6 ௦4 (வா: 

௨௦௭௦௯௭௦114 ஊஊ வாம 15 16101௦ ஈசர் 

வ 0னா06(ப8!4/ 0 10 812 074/6815. 

(5.14. ம.ர்.22) 

த. வ. நிலவாரம். 

[0. ர௮ப/2 த. கவுல்..] 

கவோடணம் /௪2027௮/77, பெ.(ஈ.) மிதமான 
சூடு; ॥௦061816 684. 

களத்திரம் 4௮/௪1/47௮7, பெ.(ஈ.) 1. அரைப்புறம் 
(நாநார்த்த.); 0. 2. அரணிடம்; ௦11504, 

5110001௦10. 

[5/0். (௮௪2 2 த. களத்திரம். ] 

களத்தொனி /௪௪-//௦ஈ/ பெ.(ஈ.) 1. குயில் 
(நாநார்த்த.); 1014 000400. 2. புறா; 0016. 
3. மயில்; 680001. 

கவுல் 

[$*0. (௮/௪-77௮/௮/2 த. களத்தொனி ] 

கற்கிச்சா 

களதெளதம் /4௪/௪/௪20௮/77, பெ.(1.) 1. பொன் 
(நாநார்த்த.); 90010. 2. இனிய மெல்லோசை; 
0ப!௦6* 850 பா0. 

[50. (௮௪0/72ப/2 2 த. களதெளதம்.] 

களாசுக்காரன் 4௪/௪2ப-//2/2, பெ.(ஈ.) 
கப்பல் வேலையாள் (இ.வ.); 185087. 

த. வ. கடலகன். 

[0.. ௮:26 2 த. களாசுக்காரன்..] 

களாய் 4௪/2 பெ.(1.) 1. கலாயி பார்க்க; 866 

6௮/91 2. ஏன (பாத்திர)ங்கட்குப் பூசப்படும் 

ஈயம் (இ.வ.); 0 ப560 1௦ ராாற0 658616. 
'ஏனத்துக்குக் களாய் பூசுகிறது 

கு. வ. ஈயம். 

[(. ர௮/2/ 2 த. களாம்] 

கற்கசம் /வர்சோ, பெ.(॥.) 
(நாநார்த்த.); 8ப08 ௦81௦. 

[5/6 (4௪.2௪ 2 த. கற்கசம்.] 

கற்கரம் 6௮4௮௮), பெ.(1.) மத்து (யாழ்.அக.); 
பாரா. 

[5/4 9௮9௮௪ 2 த. கற்கரம், ] 

கரும்பு 

ழ் 
கற்கரிகை ச%சா/(ர௮/ பெ.(॥.) சதங்கை 

(யாழ்.அக.); 101115. 
[5/1 9//௮177௮1422 த. கற்கரிகை.] 

கற்கிச்சா 6௪7-224, பெ.(ஈ.) 1. சோதிடம் 
எனும் கணியத்தில் ஒரு சமன்பாடு; (&5101.) 
800811௦ஈ 10 06 860000 1160௮௫ ௦4 9 
உற் ப்ள 118 0051(/௦1 15 வர்ர உம் 
51915 ௦18185. 2. கற்கிசீக்கிரபரிதி (வின்.); 
(&51101.) (8016 ௦7 1௨௨௨ 60ப811005, 16 
பொபவ! 088/8 04 16௨ 60% ((6 ௦7 018165, 

கி 



கற்பகன் 

9ங வள (ள் 01806 1 1௨ 0685 16 

11௦ ௦81067 1௦ 0ற1/௦௦11ப6. 
த. வ. கோள்சமன்பாடு. 

கற்பகன் 6௪௦௪9௮, பெ.(॥.) நாவிதன் 
(சங்.அக.); 02104. 

த. வ. பரியாரி. 

[54ம் (40௮/௪ 2 த. கற்பகன்.] 

கறாமத்து (அசர், பெ.) தாராளத்தன்மை; 
0௭௦5, 0௮, ஈர் 658 . 

த. வ. வள்ளன்மை.. 

[$1. (௮277௪1 2 த. கறாமத்து] 

கறார் ௪௮; பெ.(॥.) உறுதி; 10௫, 81ச0்॥1ட், 

வவட, 1166000655. 

த. வ. கண்டிப்பு 

[(. ௮7272 த. கறார்] 

கறி 67 பெ.(॥.) ஒரு நாழிகை; ா6£95ப(6 ௦4 
(16 - 24 ஈராஈப165. 

த. வ. நாழிகை, கழிகை. 

[0. 97௮/2 த. கறி] 

கன்மசண்டாளன் 42/977௪-2௧22 பெ.(.) 
மேற்குடியில் பிறந்திருப்பினும் அவனது 
இழிவான செய்கையால் தாழ்ந்தவன்; 06150 

ரர வர ஙர்௦ 06078065 ஈரா5வ1 0 15 

கொ பரி6 06605. 

த.வ. குலக்கேடன். 

[5/% /71272 த. கன்மம் - சணண்டாளன்.] 

கன்மசாதாக்கியம்" 6௪1௪-2222, 
பெ.(1.) சிவனின் ஐந்து முகங்களில் ஒன்றான 
ஈசான முகத்தை அடைய மனோன்மணியுடன் 
(கிரியாசத்தி யுடன்) சேர்ந்த பரசிவம்; 
[௮௮௪௭௮2 1 0௦1801 பார் பட்ச சொர 

959௭௱0 4610 ௦7 /5௮௭௪ 006 ௦7 14/௦ 

5414/00//77, (சதா சிவ. 6.) 

[51.11 520/2/100)/௮ 

சாதாக்கியம், ] 

கன்மசாதாக்கியம்” 6௪ச-2222/0/ந்௮/7, 
பெ.(॥.) இலிங்கமும் ஆவுடையும் (பீடமும்) 
இவ்வுலகின் முகமாக உருவெடுக்கும் 
சிவவடிவம் (தத்துவப். 191, உரை); 
5124௦ ௦4 ங்க ரா ர்ர்சரனா, ௦/௦, 
20 22௮277. 

2 த.குன்பா 

37 கன்மநிவிரத்தி 
[51.6 பா௱ாபா*5222/00/2:த. கன்ம 

சாதாக்கியம்] 

கன்மசாதாக்கியர் 6௪8௮-2224) 
பெ.(॥.) தூய ஆதனில் (சுத்தாத்துவாவில்) 

படைப்பு முதலிய (சிருஷ்டியாதி) 

காரியங்களைச் செய்யும் சிவன் (சதாசிவ. 42, 

உரை.); 56/9, (6 06240 1 அபபா 
[5ர்.6ாா2*5202/00/2த.கன்.ம 

சாதாக்கிபொ/ 

கன்மசாந்தி 6௪82-527௭ பெ.(ஈ.) 
முற்பிறப்புக்களின் தீவினை யொழியச் செய்யும் 

சடங்கு; 0678௱௦0/வ [125 10 ஐ/௪4/௦ ௦7 

805 011௦௭ மா்5. 

த.வ. பழவினையரறுப்பு. 

[50 வாகா 2 த. கண்மாம்/ 

கன்மடம் 4௪97722777, பெ.(.) 1. அழுக்கு; ொர், 

௦858, [பாடு 2. காயத்திலிருந்து 

வெளிவரும் சீழ் முதலியவை; றப5, 01 8 0௦0. 

3. கரிசு (பாவம்); 51. 

[5/1 621௮2 2 த. சன்மடம்/ 

கன்மத்தியாகம் 4/௪3772-/0/29௮1, பெ.(ஈ.) 

முன் செய்தவினை தீர்க்கை (வின்.); 6)01811௦ 

௦7116 பரி 006 ॥ஈ 1௦௭ 0115. 

த.வ. பழவினைபாறல். 

[5/1 22022 த.கன்மதியாகப். ] 

கன்மதாரயம் /௪,2772-2௮௮:௪, பெ.(ா.) இரு 

பெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை (கர்மதாரயம்) 
(வீரசோ. தொகைப். 2); 800051110௮] 

0௦௱0௦பா0 ஈ௦பா ௱௭௨௦6 பற ௦714௦ ॥௦பா5 ॥ 

வரன் கஞ்சி 6 08016 07 80005((0 15 

பா 51000. 

/[5/0. 2772017222 2 ஐ. கன்மதாரயம்,] 

கன்மநிட்டன் /சறாச-ு/20) பெ.(ஈ.) 
நடைமுறைச் சடங்குகளில் (கருமானுட் 
டானத்தில்) பற்றுள்ளவன்; ௦0௦ 8/௦ 800௧௨5 

(௦ 15 004160 0ப25. 'கன்மநிட்டார கிறு 
பிள்ளாய் நீ (தாய; உடல்பொம். 52) 

[5/4 ாசர்ர்ச 2 த. கன்மநிட்டன்.] 

கன்மநிவிர்த்தி /௪ஈ7௪-ந001 பெ.(ஈ.) 
கருமநிவிர்த்தி பார்க்க; 596 4௪ப/772-%70071 

[5/4 வாள * ட்ராப் த. கன்மதிவிர்த்தி] 



கன்மப்பிரமவாதி 

கன் மப்பிரமவாதி /6812-0-0//4/77.2120] 
35 கன்மிட்டன் 

/5/0/ வாக த.கன்மம்-புசி-த்தல்,] 
பெ.(॥.) கர்மப்பிரமவாதி (வின்.) பார்க்க; 566 | கன்மயக்ஞம் 6௪1௪-௪, பெ.(ஈ.) விடிய 
/:2/777--0-2//7772-440 

[5ம் காச * மார்ரா * பசீர் 5த. 

கன்மப்பிரமவாதி ] 

கன்மபந்தம் /௪௭ா௱ச-றனாச, பெ.(ஈ.) 
முன்வினைப் பயனின் தொடர்பிலேயே 
எதிர்கால இன்பதுன்பம் அமையும் என 
தொடர்புபடுத்துவது; (116 £ஐ5ப!( ௦7 250 
900408, 0000 ௦ 680, 8௱0 (0௨ 02066 ௦4 

1பர்பாடி ஈவா 655 0ா ஈார்5லரு. 

த.வ. பழவினைக்கட்டு. 

[கன்மம் * புந்தம்.] 

[5/1 /ஊ௱௭ா:த.கன்மம்.] 

கன்மபாதகன் /6௪சரச-௦022292 பெ.(ஈ.) 
கொடியவன் (வின்); 19100ப5 8116. 

[5/0 (வாசா 2 க்மபாதகள். ] 
கன்மபாவம் 6௪2-௦2௮ பெ.(ஈ.) தன் 

முன்னோர் செய்த தீவினைப் பயன் தான் 
பிறப்பெடுத்தபோது தன்னுட் கரிசாகத் 
(பாவமாகத்) தோன்றினது நிற்கத் தானே 
செய்த கரிசு (பாவம்); 8175 8010௮1 ௦௱௱1்((6 0 
ஜூ ௮ ஈவ்/0பல. 

த.வ. தன்கரிசு. 

[5/ம். ராசா -ற2/௪ 2 கன்மபாவம் / 
கன்மபூமி 4௪7௪-271/ பெ.(ஈ.) ஓகம் முதலிய 

நற்செயல்கள் புரிதற்குரிய பாரத ஆண்டு; 
ப்ட், (6 1800 ௦4 இர! ௦ 1டபி௮ 
வ்னா6 எர்ர்ப௦ப5 06605 5 ௮5 *611010ப5 
5901174065 816 0௭1௦60. 

[5/1 (௮177-5 .கன்மபூமி.] 
கன்மம் (௪77௮7. பெ.(ஈ.) தொழில்; 6ப510 656 

0001658101. கன்மமன் றெங்கள் கையிற் 
பாவை பறிப்பது “(கிவ் திருவாய். 6.2: 7). 

[5/7 சான 5 த. கன்மம், 7] 
கன்மம்புசி-த்தல் 2271-௦5. 4 செ.கு.வி. 

(/4.) வினைப்பயனை நுகர்தல்; 1௦ லமாக 
16 656 014 0065 0660௨. 

த.ல. வினைத்துய்ப்பு. 

[கன்மம் 4 ப/சி-த்தல்.] 

ஐந்து நாழிகைக்கு முன் எழுந்து விடிவதற்குமுன் 
செய்யக்கூடிய செயல்களைச் சரிவரச் செய்கை 
(சி.சி. 8 : 23.); 010௦6 ௦07 ௦10210௨0 
பெ185 , 86 ாஷர்ா0 1௦ 600, 610., மன்; 4 
2௮. ௭௭0 லெ. 

த.வ. வைகறைக் கடன். 

[5/8 4௭71௭2097௪ 2 கன்மயக்ளும்.] 
கனமயாகம் /2ற2-/294/7), பெ.(ஈ.) ஐம்பான் 

வேள்விகளுள் குலங்களுக்குரிய 
நாட்கடனிறுக்கும் (நித்தியக் கிரியைகளாகிய) 
வேள்வி (சி. சி. 8, 23, சிவாக்.); ௦௦ வெட 
6 11/ர65 00ா௦0ா(21௨ 1௦0 8900 
/2/ப720௦/2/779/77, 0116 01 0218-789௮. 

த.வ. கருமவேள்வி. 

[5/7 வாச/கர25 ௬. கன்மயாகம்] 
கன்மவிந்தியம் 62ஈ௭௪-/-ஞஸ்சா, பெ.(ஈ.) 

கருமேந்திரியம் பார்க்க: 566 
/அபாலாள்ற்கா.. நீடிய. கள்மனிர்தி 
யத்தின் “(மச்சபு. பிரமழூ. 12) 

[571. (காசா ௩ ஈர ய்ரட்ச 2 த. 
கனமவிந்தியம், 58 ாள்ற்த: இ //70]:2.] 

கன்மவேள்வி 427/772-/24  பெ.(ஈ.) 
கருமயாகம் (சி.சி.8 : 23, சிவஞா.) பார்க்க; 866 
௮/ப77௪-)/29௮7, 01௦௦ ௦4 [61191௦ப5 
பே(/65. 

[கன்மம் 4 வேள்வி] 
[5/௨ க.கன்மன் வேள்வி ] 

கன்மாதிகன் /6சா௱சவசற பெ.(ஈ.) குல 
முன்னோர்களின் நினைவைப் போற்றும் 
வகையில் சடங்குகள் செய்வோன்: 
(பிதிர் கருமஞ்செய்வோன்) (சந். அக.); 00௨ ௦ 
061705 1பரனா60 1165 1௦ 16 ௨௬௦௦51௦7. 

த.வ. நினைவேந்தலோன். 

[5/4 /சாள-௪07///725 கள்மாதிகள்.] 
கன்மிட்டன் 2/௪) பெ.(ஈ.) 1. எல்லாச் 

செயல்களையும் ஆர்வத்தோடு செய்பவன்: ௦1௦ 
பட வாகு ஒளர ௮| £61091௦ப5 11125. 
2. செயல் செய்வதில் வல்லவன்: ௦6 ௮14160 1 



கன்மேந்திரியம் 

டப$11255, 08/9 ௱லா. 'தமயித்தியாக்குச் 
கன்.மிட்டனாகிக் காக்குங் ௧௨௮” (உத்தரரா. 
இலை; 33] 

த.வ. வினைத்திறலன். 

[5/ம் 00௪2 த. கன்மிட்டன்.] 

கன்மேந்திரியம் (சராகாள்ட்2, பெ.(.) 
கருமேந்திரியம் (பரிபா. 3 : 77, உரை.) பார்க்க; 

566 /42/ப/775/701/7)/2/77. 

த.வ. கருமப்பொறி. 

[5/5 ார௮7ப்ட்22 த. கன்மேந்திரியம் / 

கன்னிகாதானம் 4௪0292-247477, பெ. (.) 32 

அறங்களுள் கன்னியை 

ஆடவனுக்கு மணம் செய்து கொடுக்கும் அறம் 

(பிங்.); 940 ௮வஷு யாட 806, ௦1௦ 

௦7 /7700௪7172/7027/:2/77. 

த.வ. மகட்கொடை. 

ஒன்றான, 

[கன்னிகாதானம்] 

/க..கன்ணிகா 2 54ம் 6௪0-௮44] 

கன்னிகா கன்னி என்னும் தமிழ்ச்சொல்லின் 

வடமொழித் திரிபு. 

மன்னிகாமடம் 6௪௭1721௪22, பெ. (ஈ.) 

கன்னியாத்திரீமடம் பார்க்க; 586 

அர்ச்ார-ற ௮0. 

த.வ. கன்னிமாடம். 

[கன்னிகா * மடம்] 

/த.கன்ணி 2 5/0. (ச/214] 

கன்னிப்பை 42-௦௮! பெ.(॥.) கோணிப்பை; 

பாரு ௦80. 

[8. ரமாரரமற/ 2 த. கண்ணி 4 பை] 

கன்னியாசுல்கம் 6/2-௪ப/௪௮/77, பெ. (1.) 

1.திருமணத்தில் மணமகன் மணமகளைச் 

சார்ந்தார்க்குக் கொடுக்கும் பரிசுப் பணம்; 

ஈ௱௦ஷ 90 1௦ 16 டார06'5 124 85 ௭ 

இர; பா௦்256 ௱௦ஷு 01 8 01. 2. ஒருவன் 

ஒரு கன்னியை மணந்து கொள்வதற்கு 

ஏற்படுத்தும் வில் வளைக்கை ஏறு தழுவுகை 

போன்ற செயல்; 80ப0ப5 பா 0, 85 

டா 0 8 000 ௦ 5ப006857பநு ஈவா ௮ 

பூரி 00%, 864 85 ௨195010 மாரா 16௨ வா0 07 ௮ 

௦106. 

309 கனகாசம் 

த.வ. கன்னிப்பரிசம். 

[த. கன்னி:$01. சற 2 த. 

கனள்னிபோசல்கம்/ 

கன்னியாத்திரீ /சரற்ச-/6 பெ.(£.) 
1. கன்னிப் பெண் (மணமாகாத பெண்); 91, 

0௮5. 2. கிறித்தவப் பெண் துறவி; ஈபா. 

த.வ. கன்னியாத்திரீ. 

[த. கன்னி 5 51. (மறசி * ர் 2 த. 

கன்னியாத்திரீ] 
கன்னியாத்திரீமடம் 4௪42-77௪2 

பெ.(1.) கிறித்தவப் பெண் துறவிகள் வசிக்கும் 

இடம்; ௦௦ங81 10 ஈபா5. 

[கண்ணியாத்திர - மாடம்] 

[த. கன்னி 5ம் சி 4 507] 

கன்னியாதானம் (/௪0/2-27௮/77, பெ.(॥.) 
கன்னிகாதானம் பார்க்க; 566 42/92- 

047/7. 
த.வ. மகட்கொடை. 

[கன்னியா 4 தானாம் / 

[த. கன்ணி2 5ம். (2 / 

கன்னியாபுத்திரன் ௪ரற:2-0ப0021) 
பெ.(ஈ.) கன்னிப் பெண் பெற்ற மகன்; 800 ௦1 
2 பா௱னா60 ௪௦௭. 

த.வ. கன்னிமகன். 

[சன்ணிபா - புத்திரன்] 

[த. கன்ணி2 5ம் /12] 

கன்னியாமடம் /சறாட்2-7222/7, பெ.(॥.) 
கன்னியாத்திரீமடம் பார்க்க; 566 620/2- 
(07.17.2227. 

/கள்ணியா 4 மடம்] 

/க. கள்ணி2 50. 647/2. 

கன்னியாமாடம் 4்2-71222177, பெ.(॥.) 
கன்னிமாடம் பார்க்க: 566 623.77205/77 

ரணரியிற் செய்து கன்ணியா மாட மெய்தி” 
(௪௧.55) 

[க்யா - மாடம்] 

[த. கண்ணி 56ம் 4/௮] 
கனகாசம் ௪சா௪-ர22௮, பெ. (.) 
கண்ணோய்வகை (யாழ்.அக.); 3 015685 ௦7 

(6 6. 

[5/1. 0௮7௪ 4 (2022 த. கனகாசம்.] 



கண்ணங் 40) காசபாகயந்திரம் 
கனரதம் 4272-2057), பெ.(॥.) கனவிரதம் (உரி. | காகபாடாணம் 487௪-222௮, பெ.(.) 

நி.) பார்க்க; 866 6272-0-7௪௦2௮/77 வைப்பு நஞ்சு வகை; 9 060260 3158/௦, ௦0௦ 
[510. 0௮7௪ * 725225 த. கனரதம்.] 

கனவிரதம் 4௪2-1/-7௪2௮7, பெ.(1.) நீர் (பிங்); 

106 11௦0 16 00ப0, நல. 

/கனரதம் கன விரதம். ] 

கனிட்டமாத்திரை /சரட்ட்/௪-772/4/௮1 பெ.(1.) 
சிறுவடிவிலான மாத்திரைவகை (சாரங்க. 251); 
8௮! - 51260 ஈ௦௦்ாவ ஐ॥॥. 

த.வ. நுண்மாத்திரை. 

[கட்டம் - மாத்திரை.] 

[5/6. /சாதறி௪ 2 த. கணிட்டம்/] 

கனிட்டன்" 62/௪ பெ.(1.) 1. கடைசிப்பிள்ளை 
(0.0.); 1861-0௦ 80. 2, தம்பி; 40பார6 
௦௦0௭. ஆைமுகார் கணிட்ட (இம், 519) 
3. கீழ்மகன் (திவா.); 0896, 4416, 10/ 0௭50. 

த.வ. இளையன், கடைக்குட்டி. 

[5/0 ளாற்௪ 2 த. களிட்டன்.] 
கனிட்டன்” ௪/௪, பெ.(ஈ.) கனிட்டை, 3 

(சிலப். 3 : 58 உரை.) பார்க்க: 566 217713. 

[5/6 (சார 2 த. களிட்டன்.] 

கனிட்டிகை /சரர்ர9௮) பெ.(ஈ.) கனிட்டை, 3 
பார்க்க; 566 62/7௮! 3. 

[5/7 காகச் 2 த, கணிட்டிகை,] 
கனிட்டை 4௪/௮) பெ.(ஈ.) 1. கடைசியாகப் 

பிறந்த மகள்; 1851-0௦11 (பா. 2. தங்கை; 
515167, $௦பா0ளா 192 ௦0௨5]. 5. சிறுவிரல்; 
06 (16119௭. அணிபலு மாகுங் கணிட்டை 
யங்குட்டமின்றி (சையச. பொது: 790), 

த.வ. கடைக்குட்டி. 

[5/7 (ாக6ற்ச 5 த. கணிட்டை] 
கனோபலம் (௪௦௦௮௮7 பெ.(ஈ.) ஆலங்கட்டி; 

வி-51006. மழையிற் சுரும்பு குனோபலத்திற் 
கஞல '(சேதுபு; அகத்திய; 75) 

த.வ. ஆலி. 

[5/%. ௪௮௪ * பற! 5 கு. களோபலம்,] 
காக்கலாதிதம் *சர்ர௮ரிசொ, பெ.(ஈ.) 

காளான்; ஈப8ுா௦௦௱ (சா.அக.). 
காக்கா 652 பெ.(ஈ.) அண்ணன் (மு.வ.): 6047 

௦௦10௪. 

[0. 2422 த. காக்கா / 

௦1 32. 

[5/6 622702௬௮7௪ 2 காகபாகாணம்:த. 

காக பாடாணம்,] 

காகிதம் 42/40), பெ.(1.) 1. கடுதாசி; 806. 
2. கடிதம்; 601546 நாரிர்சா ௦ 080௭. 

பூ. 8082. 

த.வ. தாள். 

[/87: 29202 5 த. காகிதம்] 

காங்கி! 6௪7௪] பெ.(ஈ.) பணியாளர் தொகுதி: 
௦0) ௦74 ௩௦. 

ந.வ. களமர். 

/£. ளோ? த. காங்கி] 

காங்கி” கறற! பெ.(1.) பேராசைக்காரன்: 
8/811010ப5 ற6180. ரற்றவள் 
றகத்துண்பான் காங்கி பயெனபப்படுவான் 
(காரச். மனறி 5) 

[5/6 (சரகர்) 2 த. காங்கி] 
காசச்சுரம் /22௪-௦-2௦௮1, பெ.(॥.] ஈளை 

நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உண்டாகும் 
காய்ச்சல்; 180/2 ௦7 8 88140௱௮(1௦ 0௮111 
101086€0 03 00படர (சா.அக.). 

[/காசம்--சரம்.] 

[5/4 (222 2 த. காசம்] 
காசசிலேட்டுமம் /25௪-5/5/77௮7 பெ.(.) 

ஈளை நோயினால் எழும் கோழை அல்லது சளி; 
16 ௱ப௦0ப5 $0பர்பா ௦ 6 ௨10 
௦ ஷ்௱க (சா. ௮௧.). 

த.வ. ஈளைச்சளி. 

[5/4 282-5௯௮ 5 த. காசசிலேட்டுமம்.] 
காசசுவாசம் 4455-525௮, பெ.(ஈ.) ஈளை 

நோய் இழுப்பு (காச இழுப்பு) (பதார்த்த. 24); 
1௮14௦ மா௦9ர்ரா0, சிவ ௦1621 /10 35 
ற கற (சா.அக.3. 

த.வ. ஈளை இருப்பு. 

[5/7 252-2௦௪ 5 கு. காசசுவாசம்./ 
காசபாகயந்திரம் சீசசச்சிரச-னாளர்னா, 

பெ.(ஈ.) வாலைக்குப் [நீர்மம் (திரவம்) வடிக்கும் 
பாண்டம்] பயன்படுத்தும் மூக்கு நீண்ட ஏனம்; 
9 91855 [610 (சா.அக.). 



காசரணவாதம் காசாயநாதாந்தி 
வனக கைய வைய் வவ னையை ய னவை ட ட ட ட டடபடடடட___ அாகாயிநாதாநதி 

த.வ. மூக்குஏனம். 

[5/1. 252702௪௮௯2. 

யந்திரம்] 
காசரணவாதம் 422௪-272-0222/7), பெ.(ஈ.) 

ஈளை நோய் ஏற்பட்டு நெஞ்சு புண்ணாகிக் 
காணும் ஒரு இழுப்பு நோய்; 8 0 ௦7 
வயாக 5௱ எர்ர்ர்பபர்€0் *0 ராராரர்கமா ௦7 106 
ாப௦௦ப5 மா ௦71௨ ௦௦/௮! (பட் 
(சா. அக.). 

த.வ. ஈளை இழுப்பு. 

5/1. 692சரரா221/2/௪ 2 த. காசரண 

வரகும், / 

காசரோகம் /22௪-722௮/77, பெ.(ஈ.) நாசித் 

துளை எரிச்சலால் உடம்பில் ஏற்படும் ஈளை 

நோய்; ௦0௦11/5 ௦: 851002 0ப6€ 1௦ 121௦ 

௦116 ஈப௦௦ப5 ஈ0(216€ ௦7 16 6௦௦/௮] 

(படி (சா.அக.). 

த.வ. ஈளைநோய். 

[540 6282877072 2 த. காசரோகும்] 

காசலவணம் /422௪-/2027௮/77, பெ.(ஈ.) ஐவகை 
உப்புகளுள் ஒன்று; 52/1 ௦7 0௦125 ௦ 5008 | 

512116 51216, ௦06 ௦1 ௦2/92-/21:2/72/77. 

//8. 422/2 2: ஐ. கரச] 

ஐவகையுப்புகள்: 1. காசலவணம்,2. பிடாலவணம், 

க்்ச்பரக 

3. சயிந்த வலவணம், 4. சவ்வர்ச்சலலவணம், 

5. சமுத்திரலவணம். 

காசனம் 422௮77, பெ.) கொலை (வின்,); 

1/௪, ௮ஷர்ா0. 

[5ம் 52௪௮7௪ 2 ௧. காசம்] 

காசா! 6225 பெ.எ.(80].) முதல் தரமான; 

ஒ08181/, இபா6, 0000. 

[பீ. 2222 த. கானா] 

காசா” 6252, பெ.(1) பதினாறு அகவையாகும் 

போது குதிரைப் பற்களில் ஏற்படும் கருஞ் 

சிவப்பு நிறம் (அகவசா. 6.); 0620-20 001௦பா 

௦7 (6 1௨14 07 071585 வாலா லூ 81௦ 

5௨௦ 3௨215 010. 

[பீ. 94/52 த. காசா,] 

காசா” 25௧ பெ.(ஈ) உடையில் பொத்தானைப் 

பொருத்த அளவாக வெட்டித் தைக்கப்படும் 

சிறிய துளை; 0௦ப((௦1 1016. இந்தச் சட்டைக்கு 

சத்தை காசர ஏடுக்க வேண்டும்? கரச 
செொட்டத் தேயா இடங்களில் குறி 
போட்டுக் கொடு. 

/(.. 74/22 த. காசா..] 

காசா” 6௯௮ பெ.) துணிவகை; 8 (பர ௦7 
001. காசா கச்சா, 

[77/. (20017௪ 2 த. காசா] 

காசா? 6௪௪௧ பெ.) தலைவன் (எசயான்); 

88167, நா௦0ா11ம. 

/2வ5. (06௮22 த. காசா..] 

காசா? 6௪௪ பெ.(1) 1. சொந்தம்; ௦0௦5 ௦8, 
061504! 9085658100. 2. உண்மை விலை 

(அசல் விலை); 0110172) 0106. 

/பீ. 072522 த. காசா.] 

காசா” 6252 பெ.எ.(90].) மிகவுஞ் சிறந்த; 1176, 
08011௮, ௨16981. 

[ப. 22522 த. காசா.] 

காசாக்காரன் 22௪. 6கிச, பெ.) 
உரிமையாளன், சொந்தக்காரன்; ௦82, 

௦01610. 

[0 82522 த. காசா 4 காரண்] 

காசாப்பற்று /252-,0-02/ப, பெ.(ஈ) 
தன துபற்று; பே85, 85 1௦ 8 50, 6௮1, 64௦. 

[கசா - புற்று] 

/பீ. 7242 த. கசா 4 பற்றுப் 

காசாமண்டிகை 425௪-7௮௭௮) பெ.(ஈ) 
கோதுமை மாவினாலும், அரிசி மாவினாலும் 
செய்யப்படும் ஒருவகைப் பணியாரம் 
(இந்துபாக. 326.); 8 880 ௦7 ௦8/66 ௨0௨ ௦7 

க வா் 1௦௦ 1௦பா. 

/[ப..24/௪45/0. 772422 த. காசாமண்டிாக.] 

காசாயங்கொடு-த்தல் 4222:௪,-௪௦201- 4 

செ.கு.வி.(1.1.) காவி வண்ண ஆடையைக் 

கொடுத்துத் துறவி (சன்னியாசி) ஆக்குதல்; 1௦ 

0/4416 ௦06 11௦ 16 00௦ 07 2௪323! 85 

ர ஈர ௨ 0044 ஞ் மாகா -60. 

/கரசாயம் - கொடு] 

[57ம் 422/௪ 2 த. கசாயம்] 

காசாயநாதாந்தி 622௯:௪-7222721 பெ.(ஈ) 
செம்பு; 0௦00௭ (சா.அக.). 



காசாயம் 42 காட்டாக்கினி 
காசாயம் 6௪2௪), பெ.(॥) செங்காவி காசாவெடு-த்தல் (222-2-, 4. செ.கு.வி, 

வண்ணம் ஊட்டப் பெற்ற ஆடை; 6£௦ய-160 
௦௦1 ௦4 8 2௪/௪௮ 

[5/4 (22௮/2 2 த. காசாயம்.] 
காசாயம்வாங்கிக்கொள்(ூ)-தல் 

(25ஸ/2-பஅரட்/-/0/)- 16 செ.கு.வி.(1].) 
காவி வண்ண ஆடையைப் பெற்றுத் 
துறவியா தல்; (௦ 06 80௱1((60 (௦ (76 007 ௦7 
$27/257/6 

த.வ. துறவறம் ஏற்றல். 
[காசாயம் - வாங்கி - கொள்(ர]-,] 
[5/ம். 222/௪ 2 த. காசாயம்] 

வாசாயமூட்டு-தல் 6௪2த௪௱-0/0/- 5 
செ.கு.வி. (4.1.) காவி வண்ணம் ஊட்டல்: 1௦ ரூ 
9 001 வா் ௦௦௨. 

[காச௱பம்-ஊட்டு-] 

[5/61. 625/௪ : த. காசாயம் ] 
காசாவசம் /(22௪௪5௪௱), பெ.(ஈ) பற்றுவரவுக் 

கணக்கில் தன் வயமானது;: (94 நர(௦் (6 
6091/60 0 ௨0 0௭5௦௮ டு 16 [10100௮] 
[9௦86 ஈ8௱6 106 8000 பார் 51800௨ 

[பி. 7252702222 த, காசாவசம்] 
காசாவர்க்கம்' 6௪2௪-௦௪ பெ.(ஈ) 

குடிக்கூலி கொடுக்கும் நல்ல குடிகள்; 0000 
(ஏாகா16 

[பீ. /252- 5 /2/922 த. காசாவர்க்கம்] 
காசாவர்க்கம்” 622௪-௭, பெ.(ஈ) 

ஊர்ப்பொதுவேலை செய்வதென்னும் கட்டுப் 
பாட்டின் மேல் சிற்றூர் பொது மனைக்கட்டில் 
குடியிருக்கை; ௦௦பேறா0 6 /772//4/4421/ப௦7 
941906, 186 ௦4 வார், ஈ ஈள்பாா 10 ரொ 
411806 8615106. 

[47 725௪-௩ 5 8109 2 த. காசாவா்க்கம்,] 
காசாவில்லை (2752-0௪ பெ.(ஈ) 

சந்தனத்துடன் பல நறுமணப் பொருள்கள் 
சேர்ந்த சிறப்புச் சந்தனக் கூட்டு (யாழ். ௮௧; 
580! 98516 பார 806௦1௮ 180181 
1016 012(6. 

[காசா * வில்லை. ]] 
[87 25௪3 த. காசா ர] 

(1.1.) சட்டையின் பொத்தான் துளையைத் 

தைத்தல்; 1௦ 5114௦4 3 0ப44௦/௦16. 

த.வ. பொல்லம் பொத்தல் 

[0. (2/2: த. காசா] 
காசியார் 6சஷ்ச்; பெ.) சட்டப்படி தீர்ப்பு 

வழங்கும் முறை மன்றாளரும் (நீதிபதியும்) 
முகம்மதிய குருவும், ஆனவா; 1/பரணா௱30௮ 
]ப006 ஈவர் 1பா50100௦7 ௦௩௭ | 68565 ௦4 
(ஒர, ா5191005, ௦ல், ஸரி ஸார் ரா 

[0.. 722/2 த. காசியார்] 
காசீ 4 பெ.) காசியார் பார்க்க: 56௦ 

(25:27 

[0.. 022/2 த. காசீ] 
காசீசம் (22/௪), பெ.(ஈ) அன்ன பேதி: 9ஊ8- 

447௦, 110 5யிற்ல்6 (சா.அக.). 
காசீயார் 6௪8௪; பெ.(ஈ) காசியார் பார்க்க: 

566 (242 

காசுசவாரி 622-௪௮7 பெ.) பெரியோரின் 
சுற்றுலா (57. மபா ௦ 59 ர் ௭ ௦6 
061501. 

[47 7255 4 பூ. ஊடக க. காசுசவாரி] 
காசுதாரி 425ப-௭௧7 பெ.(ஈ) குதிரைக்காரன்: 

9௭௦௦, 8906, ॥0561 660௨. 
[4:: /47255 4 2 ம்சாமத5 க. காசுதாறி] 

காசை 4254) பெ.(ஈ) ஈளை நோய் (வின்.); 
பாம. 

[5/ம் 625 த, காசை. ] 
உரசையாடை (2௭22 பெ.(॥) காவி 

வண்ணம் ஊட்டப்பட்ட ஆடை; 6௦௨-160 
2௦0 ௦ டூ 5606110௨. 'காசையாடை 
மூடி மோடி "(கிவ் பொரியதி 2 2-7) 

[காசா 4 ஆடை] 

[5/1 ௬2:௪5 ௪. காசாயம் // 
காட்டாக்கினி /2//2//001 பெ.() கட்டையைக் 

கடைந்து உண்டாக்கும் நெருப்பு; 116 டா௦0ப௦௨0 
10௱ 811015 ௦9 ர்ர்0ி௦ா. 

[51 /256/2௪27/2 காக்டாக்கினி 5 த. காட்டாக்கின] 



காட்டாசாரி 

காட்டாசாரி சற்சசக பெ.) தச்சன்; 
௦௮10 ஊ116. 

[5/4 25/7274௦20)/௪ 2 காள்டாசாறி 2 த. 

காட்டாசாரி.] 

விந்து [ ா் 

1. 

காட்டை! (சற பெ.(ஈ) 1. ஒரு நுட்பமான 

காலவளவு; 3 ஈா௦௦5பா6 ௦4 6 - 1/30 4௮௪ 

2. எல்லை; 0௦௦பா08௫), ஈர். 

[5/1 622722 த. காட்டை] 

காட்டை” 6௪/௮! பெ.() விருப்பம்; 0651௨. 
[5/1 62222 த. காட்டை] 

காடுாலிங்கனம் ஈச்ச, பெ.(॥) 

இறுகத்தழுவுகை; 01056 8௱ம£௨௦௨. 

/5/% ர29- 2-//17427௪2 த. காடாவிங்களாம்/ 

காடிகானா 6௪௪௮72 பெ.(॥) வண்டியை 

நிறுத்தும் இடம் (கட்டிடம்); ௦811-51௮0 

லொ8௦0௨-௦ப56, 8160 121 6௦0 8. 

(பீ. 7221-0272 2 ௧. காடிகாணா.] 

காடினியம் (சன்று, பெ.(॥) கடினத்தன்மை 

இறுகுத் தன்மை; 810685, (01010, 

௦0255. 

[9/5 6௪ 2 த. காடினியம்] 

காடீசம் 6௪2௮7, பெ.(॥) வெங்காரம்; 0௦2% 0 
010௦7216€ 07 5008 - 5009 6/0௦10ப5 (சா.அக.). 

காணாதன் 4628௪2, பெ.) கணாத 

மதத்தினன்; 80881 ௦4 (6 50௦௦1 ௦4 

/2120௮77. “கண்டகராய்நின்ற காணாதா 

வாதங் கழற்றுவமே ' (தேசிகம் 5: 30./. 

[9/5 6௪222 2 த. காணாதன்.] 

காத்தியம் 62ந்சா, பெ.(॥) கடித்துண்ணும் 

உணவு: 1௦௦0 ஈயா௦60 8100 69168. 

43 காத்திரவேயா 

[5/1 சம் 2 த. காத்தியம்] 

காத்தியாயனம் /அ/ஆ௪ாசா, பெ.(॥) 

அறநூல் பதினெட்டனுள் காத்தியாயனரால் 
இயற்றப்பட்டது (திவா.); 3 162156 ॥ஈ 5 
௦ா ரப லக, 85010௦0 1௦ /6சற்கச 00௦ 

௦ 18 கயம் 

/[5/1. /(சற்2-/௮7௪ 2 த. காரத்தியாயனம் ] 

காத்தியாயனர் 4௪//2:௮7௮ பெ.(ஈ) 1. அற 
(தரும) நூலாசிரியருள் ஒருவர்; ஈ8ர6 ௦7 8 
1 0ப-1889/-01௩61. 2. வாருசி, சமற்கிருத 

இலக்கண ஆசிரியர் (பி.வி.1.); /8ரகாப௦/, 8 
௨25411 ராகாவா, 85 8 0650௨081 ௦7 

91௮. 

[5/5 /6சற்22 த. காத்தியாயனா்] 

காத்தியாயனி 6௪௭ பெ.(ஈ) 1. மலை 
மகள் (சிவரக. தாருக. 30.); / கு 
2. கொற்றவை (பிங்.); 2௪ 

[50ம் 62/2 த. காத்தியாயனி] 

காத்திரம் 62௪77, பெ.(ர) 1. உடல்; 6௦ரு. 
“காத்திரங் கரணஞ்சோத்தி (ராக். தீப, 
௮9. 2. உறுப்பு (திவா.); ॥ம், ஊக. 

3. யானையின் முன்னங்கால்; 1016 (60 ௦1 ௨ 
ஒ[௨0்ர். 'காத்திரங்களாற் ஐலததொடுந 

தே.ப்த்ததெொர் களிறு (கம்பரா. வரைக், 6], 

4. கனம், நெருக்கம், இறுக்கம் (சூடா.); 
1௦655, 801/0. 5. உடலின் பருமன்; 

0௦10ப/8ா௦6. 6. இன்றியமையாதது; 

௦௦0௦6. 

/57. 9202 2 த. காத்திரம்/ 

காத்திரம்” 62௮, பெ.) காத்திரவேயம் 
பார்க்க; 85626 6212721277. 

காத்திரவேயம் /(௪/77202/௮77, பெ.() பாம்பு 
(உரி. நி.); 5ஊ0ா1. 

[540. /சீம்சஞ்ச் 2 க. காத்திரவேயம்..] 

காத்திரவேயர் சர்ர்ச-ரலுசு பெ.(॥) 
கீழ்த்திசையில் வாழ்வதாகக் கருதப்படும் 

நாகர்; 8 018585 01 //2925 01 580௨1 
பொ 8ப000560 (௦ ॥ாற்கர் 6 /0வள 

£601015, 85 116 01/8 0௦7 /€சரய் ப. 

காத்திரவேயரை மன்னன் மந்தர 
மொத்தார் (பாரத. சம்பக 779), 

[5/1 சர்ச 2 க. காத்திரகேோயா.] 



காத்திராந்தலேபனி 

காத்திராந்தலேபனி 4(௮//7272/55௮0/ பெ.(॥) 
நறுமணச் சந்தனம்; 0ஊர்பாா60 8௮௭0௮! 08516. 

(சா. அக.) 

காத்திரி' 62447) பெ.(1) கீரி (திவா.); ஈபா9௦056. 
[5/0 (62022 த. காத்திறி] 

காத்திரி” ௮11/7 பெ.(1) சினம், வெகுளி (கோபம்); 

01501685பா6, ௨0௦4. 

[5/. /5சர்2 2: த. காத்திறி] 

காத்திரி” 6௪4447 பெ.(ஈ) படைக்கலம் (வின்); 
3620௦. 

[5/1 825/2 2 த. காத்திரி] 
காத்திரை 62147௮] பெ.(ஈ) காத்திரி? (அக. நி.) 

பார்க்க: 566 20/73. 
காதா 42227 பெ.(ஈ) அனைத்து வல்லமைகளும் 

உடைய இறைவன் (முகமதி.); ௨/9. 
ம. காதர். 

[0. 42072 த. காதா] 

காதர்பசந்து 422௪-௦௪3௮ பெ.(1) சி றுநீரக 
வடிவில் இருக்கும் சுவைமிக்க மாம்பழவகை; 8 
(ெஞு-508260 ரகர ௱80௦, ரிஷி வா ௦7 
ஈரிடுரிவ௦யா வள 06. 

[0. 42074025௮7: த. காதாபசந்து.] 
காதரோகம் 2௦௪-27௪, பெ.(ஈ) கரப்பான் 

(கிரந்தி) நோய்; 91௮ஈ0ப/௮ா 88/611005: 8/5 
(சா.அக.). 

காதனவிரணம் /:20202-0/௮747), பெ.(ஈ) 
அரிபுண்; 1௦06ம் ப௦ன (சா.அக.). 

காதா 4428 பெ.(ஈ) பற்றுஹவுக் கணக்கு (6.6) 
போ் ௨000பாம் 1 ௮ 065௦5 186; (6008. 

[ப. 8௪/22 த. காதா.] 

44 காப்பிக்கொட்டை 

காதி /6௪29/ பெ.(1) இரட்டுத் துணி; 0௦பட1௨- 

1௨௨060 008786 010145. 

[0ீ. 72012 த. காதி] 

காதியம் /சஞ்௭/7), பெ.(॥) மென்று தின்னும் 

மருந்து; 8 601016 10 06 1968 ரு 

385108414௦ (சா.அக.). 

காதேமார் 6224712: பெ.(1) மிகப்பெரிய 

காய்களையுடைய புளிப்பான மாவகை: 8 

௱௮வ௦௦ 1166 121 068௭5 புரு 010 1/பர்16 80பா 

1௦ 116 18516. 

[0. 7௪0172-/772725 த. காதே.மார்] 

காந்துவி 427211 பெ.(ஈ) மண்ணீரல்; 801681. 

(சா. அக.) 

காப்பி! 62௦௦; பெ.(ஈ) 4. ஒரு வகையான செடி; 
சர8018॥ 001166, 060172 ௮௭ம்/௦8. 2. காப்பித் 
தூளைக் கொதிக்கும் நீரில் போட்டுத் 
தெளியவைத்துப் பால் கலந்து தேவையான 
அளவு இனிப்புச் சேர்த்துச் செய்யும் பருகக் 
கூடிய சிறப்பான சுவைப்பருகம்; 001166. 

த.வ.குளம்பி, காணீர் 

[£. 20/7222 த. காப்பி] 

காப்பி 2௦09/ பெ.(1) படி (நகல்); 009. 
[£. 2௦0/2 த. காம்] 

காப்பிக்கசாயம் 6௦௦/௪, பெ.(॥) 
காப்பிப் பொடியிட்டுக் காய்ச்சிய கொதிநீர், 
காணீர்க் கருக்கு; 007166 06௦00௦11௦0 
(சா.அக.). 

[£.007264$/ காயம்? த. காப்பிக்கசாயம்] 
காப்பிக்கொட்டை 2௦௦/6] பெ.(ா) 

காப்பிச் செடியின் பழத்தினின்று கொட்டையை 
எடுத்துக் காயவைத்துப் பதப்படுத்திய விதை; 
001166 86605, ௦01768 66216. |( 15 11௦0 (0௦ 
1106 160 6/5 1௭% (6/5 8660 15 (க, 
95160 80 1 160. 

[காப்பி - தொட்டை ]/ 

[£. 207625 த. காப்] 

இதற்குக் கோப்பிக் கொட்டையென்றும் பெயர். 
இக்கொட்டையின் தரம், காமின் வடிவு, நிறம், மணம், 

செழிப்பு முதலியவற்றைக் கருதி பலவகையாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ள து. இதை வறுத்துப் பொடி செய்து 



காப்பிச் சூரை 45 காபிசாயனம் 

காப்பிச்சூரை 4(802/2-207௮] பெ.(॥) காப்பிச் 

செடியில் பூச்சிகளினால் ஏற்படும் நோய்; 8 

01/56886 00ஈ௱௦௱ (௦ 001786 0005 ௦80660 

டூ 8ரயா0ப6, 00179௦ 6//9/ (சா.அக.). 

[காமி - சூரை] 

/£. 20176225 த. காப்பி] 

காப்பிச்செடிநோய் 42௦௦,/2-௦௪%/70) பெ.(ஈ) 

காப்பிச் செடியில் பூச்சி விழுந்து அதன் 

காய்ப்பைக் கெடுக்கும் ஒரு நோய்; 8 0156956 

௦1 12 001166 14ம் 08ப560 0 ரபா0ப5 

(614 பககம்) ம்னு 2்டு5 16 

8/௦16 0008 (சா.அக.). 

[காப்ி-செடி தோய். ] 

/[£. 2௦7622 ன் கூ... காரம்] 

காப்பித்தண்ணீர் ஈதர், பெ.(॥) 

காப்பித் துளை வெந்நீரில் கொதிக்க விட்டு, 

அந்நீரில் பாலும் சருக்கரையும் பலவாறாகக் 

கலந்துள்ள ஒருவகைப் பருகம்; 001166 ர. 

1 15 8 060004௦1 ௦7 ௦01126 0௦04 1௦ சர் 

216 ௨0060 ஈரி வார் 8ப08ா 1 ॥ 025160 

0௦00111005 (சா.அக.). 

[காம் - தண்ணார்] 

[£. ௦௦/7622 த. காப்பி] 

காப்பித்தூள் 429௦-04] பெ.(॥) காப்பிக் 

அல்லது 

நெய்யிட்டு வறுத்து இடித்து எடுத்த பொடி; 
௦6/86 01 001166 86605 நா60ற8ா60 

200110 806 ூபர1£ 0 9766 1௦ 116 86605 

8௮01 ௭085160 (சா.அக.). 

[காப்பி - தரர்./ 

[£. ௦07622 த. காப்] 

காப்பியடி-த்தல் (2௦24)-௪2, 4 செ.கு.வி.(3.1) 

1. தேர்வின் நெறிமுறைகளுக்குப் புறம்பாக 

வினாக்களுக்குப் புத்தகம் முதலியவற்றைப் 

பார்த்து எழுதுதல்; 00௫, 1/6 85௦ 1800 

கொட்டையை வெண்ணெய் 

80பா௦85 (181 8௭6 ॥௦1 8109/60 1ஈ 16 

உ௦௱ாாக110ா. காப்மியபடித்துப ப பட்டால் 

மூன்றாண்டுகள் தோவு எழுத முடியாது. 

2. ஒன்றில் இருப்பதைப் போன்று அல்லது 

ஒருவர் செய்யும் செயலைப் பார்த்து அப்படியே 

அது போன்றே செய்தல்; [௱(/(ச1௨. தலை 

முடியை பாருவதி கூட ஏன்ைப் பார்த்துச் 

கா.ப்.1.டிக்ச வேண்டுமா என்ன 2. 

[காம் - அ1ி-/ 

/[£. ௦92 த. காபி] 

காபடிகன் 622௪92 பெ.(॥) மாயக்கலை 

(இந்திர சாலம்) செய்வோன்; 8 ௨01018; ௦06 

௦ஊ௦ா0 8 யவ (சா.அக.). 

காபந்து 64௦௮72, பெ.() காப்பு, பாதுகாப்பு; 

௦8161ய! றா௦1601100. முத்தும் அரவம் 

நச்சுயிரிகளால் ஏதம் வரது கெடாமலே காபந்து! 

செய்தாயே. (சா வசபய சமரசக் கீர்த்தனை), 

[(. 07247022 த... காபந்தபு 

காபந்துஅரசு /22272/-௮௪40, பெ.(ஈ॥) மறு 

அரசு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரையுள்ள 

காலத்தில் நாட்டை ஆளும் அரசு; 0812191067 

00/௨௭ா௱௭ா். 

/காபுந்து * அ௮ரசு.] 

/[0. 22722 த. காபந்து] 

காபரா 62௦௮2 பெ.() குழப்பம், மனக்கலக்கம்; 

018008, ௦௦ரீப510, விவா, 601468. 

ஆசர் மெத்த காபராகிவிட்டான் (2.௮, 

[(. 729/2: த. காபரா..] 

காபி 629/ பெ.() காப்பி பார்க்க; 566 6229 

[£. ௦௦0072 த. காபி] 

காபிசம் 42௦/௪, பெ.(॥) காபிசாயனம் 

பார்க்க; 866 (2262220277 (சா.அக.). 

காபிசாயனம் 4௦52/௮௮/7, பெ.(॥) கள்; 

(௦0: (சா.அக.). 



காபித்தம் 

காபித்தம் (25/72), பெ.() விளா; 1/000-8016 
.. 576700/9 வெர்பா (சா.அக.). 

காபிரம் மாசா, பெ.(ஈ) சாம்பிராணி; 
1 வாா௦னா56 6௭200. (சா. அக.) 

காபிரியமதம் 42௫2-7202, பெ.() ஒரு 

வகை மதம்; 3 (0 04 16101௦. 

இம்மதத்தவர்களின் படைப்புக் கடவளுக்குக் 

குவினியாடிக்வோசா என்று பெயர். இவர்கள் பல 

சிலைகளைச் செய்து கோயில்களில் வைத்துப் 

பூசிப்பர். ஆடு, மாடுகளைப் பலியிடும் இவர்கள் மேபக் 

என்னும் புழுவை நல்லவற்றைத் தெரிவிக்கும் எனக் 

கருதிக் காப்பாற்றுவர். குருக்கள் தங்கள் விருப்பப்படிப் 

பெண்களை மணந்து கொள்ளலாம். இம்மத 

வழக்கப்படிக் கைம்பெண்கள் மறுமணம் செய்து 

கொள்ளலாம் (அபி.சிந்.). 

காபில் (25 பெ.(ஈ) அனைத்துத் திறமைகளும் 
பொருந்தியவன்; 8 1(, வ ௦ ௦௦௩0௨8 
061500. 

[0. 94182 த. காபில்] 

காபிலம் /25/௮௱, பெ.(1) 1. கபிலரது மதமான 
சாங்கிய மதம்; £ர்சந2, ௦06 ௦4 (96 [ஈய 
95165 ௦07 90௦5௦0 ௦56 1௦ பரச 6 
ய்6 681651 51௨11௦ 6ம் 25 
வெரி. “கரமிவ/ பொருசொள் றைய 
நூலின் '(பிரபோத.17- 5), 2. தலையிலிருந்து 
கால்வரை ஈரத் துணியால் உடம்பைத் 
துடைத்துக் கொள்ளுதலாகிய குளியல் வகை: 
8140071080 84/0 ௦௦9௦16 (ர பவி 
௦௦% 068ஈ 1௦0 690 16 1667 வரி க ன 
0௦1 வஊுயர்்ள் 15 98181௨) (650160 (௦ 6 
௦85006 874௦ 816 ஈ௦11ஈ ௮ 00514௦ ௦1141:6 9 
0௦10. 3. கபிலம் என்னும் ஆ (பசு)வினது நெய்; 
966 700 8 ௦ ௦0 திர விளக்கைக் 
காபிலத்தா ணிகழ்த்துகவே (சிவதரு. 
சிஞானதா. 24), 4. துணைத் தெ ஈன்ம (உப 
புராண) வகையுள் ஒன்று: ் 580000 90ு 

, போகாஉ6 ௦4 18 0-0 பா2/727, 
[5$81. 6௦/௪5 த. காபிலம்,] 

காபுரம் 6சீம்பூகா, பெ.(ஈ) 1. வயிற்றுப்பிசம்: 
டாக வா 0௦03. 2. பாக்கு மரம்: 3160௮ 

46 காம்வார்? 

பர் 1166. 3. ஒரு வகைக் கோரைப்புல்: 3 010 
01 86006 01285 - (0௨ ப5 ௦௫0/5. 4. ஒரு 

நறுமணம்; 9 06ரீபா6 (சா.அக.). 
காபுருசன் /௪-2பப52 பெ.() இழிந்தவன், 

சிறுமையுடையவன்; 1510710211 0280109016 
06501. “ஒரு காபுருசன் எடுக்கிலும் ” (திவ், 
திருநெடுந. 21 வியா. 776), 

[5/0. 2-0 ய15௮ த. காபுருசன்.] 

காம் 4௪7, பெ.(1) சிற்றூர் (வின்.); 441120. 

[த. கம்சம்2 (/. ரர 2 த. கரம்] 
காம்காரி 6௪-௪௮ பெ.(॥) அரசின் கட்டட 

வேலை(6.6.); ப0!1௦ ௦1166. 

[0. (ாாற்க 2 த. காம்காறி] 

காம்பரா 462௦௫2 பெ.(॥) 1. அறை; 0௦0, 
சாம் ௪. 2. இன்றியமையாத (முக்கியமான) 
பொருள்களை வைக்கும் அறை: £௦௦௱ ॥ 
சங்கார கார்0௨5 8௧ (ற. 

[ட். 0௮௭22 த. காம்பரா.] 
காம்பலிகம் 62772௮1721? பெ.) காடி, மோர், 

கஞ்சி, யவாக்கஞ்சி முதலியவைகளின் கலப்பு: 
8॥௱ு0ப6 ௦7 5ர7௨0௭ 80பா ஈரடி ங்்ஞு, ப, 
௦௮11ஷு வர 610. (சா. ௮௧.) 

காம்பவுண்டு /(௮70௪/யாம பெ.) 1. ஒரு 
சுற்றுச் சுவரை உடைய கட்டடத் தொகுதி, 
வளாகம்; ௦௦0௦ பா0. ஒபர ௦௦01. 
2. ஒரு வீடு அல்லது கட்டடத் தொகுதிக்கு 
வெளியில் உள்ள சுற்றுச் சுவர்: ௦௱0௦பா0 
ப 

[£. 2017100125 த. காம்பவுண்டு] 
காம்பீரம் ஈசரமர்க, பெ.(ஈ) காம்பீரியம் 

பார்க்க; 866 4ர்ற்னா, 
காம்பீரியம் 6சஈச்ர்்சா பெ.(ஈ) 1. கம்பீரம்; 
படு, ௱81௨5(1௦ டக, 2. ஆழம்; 
0ா௦ரீபாந், ர். 

[5416 72மி/ற்-௪ 2 த. காம்பிரியம் / 
காம்வார்' 688-/2: வி.எ.(௮00.) சிற்றூர் 

வாரியாக; 441௮06 டூ பர1/806. 
[0ீ. ரகாச த. காம்௨ாா] 

காம்வார்” 6த௭௱-ப2 பெ.(1) சிற்றூர் வருவாய் 
வகைத்திட்டம் (ட) 54/௭9 8 ணர். 

[/7. சான? த. காம்வார்] 



காமதாலம் 

காமதாலம் /2/772/2/2/77, பெ.() குயில்; 11014 
0ப௦10௦ (சா.அக.). 

காமமீய்வோன் 4377௮77070 பெ.) கோழித் 
தலைக் கெந்தி; [60 8ப[ற௱்பா 10௦பார் ஈ 

60181 012065 04 மார௦-0ப51 0010பா (சா. 

௮௧.). 

காமராவுள் 46277௮2--ய/ பெ.(॥) சிறப்பான 

உடைமைகளை வைக்கக்கூடிய உள்ளறை; 

றா 1௦ ரர 8 10056 பனா எ வ/ப௮ம்௦ 

05 876 (1. 

[காமரா 4 உ௱ர.] 

/1.. சச 2 த. காமரா..] 

காமலம் 4277௮2/77, பெ.() 1. கழுதைப்பீ, எச்சம் 

(லத்தி); 355'5 போ. 2. கண்ணில் பீளை 

தள்ளும் ஒரு நோய்; 8 ௫6 01869856 211900௨0 

வர் யாயின் 01508106. 3. பாலை நிலம்; 

065611. 4. இளவேனிற் காலம்; 510 

568501. 5. காமம்; /ப5* (சா.அக.). 

காமில் 4277// பெ.(1) 1. முழுமை; 0௦015181655, 

ராஷ். 2. ஊரிலிருந்து வரியாக வாங்கும் 

மொத்தத் தொகை; 16 1௦1௮! 18௭0 ரவாப6 

631180 1௦ 8 411206. 

(47 (ரர த. காமில். 

காய்தா 4:22 பெ.(1) 1. முறை (வின்.); 004 

[ப16. 2. வழக்கம்; 0ப510, ப5806, 080106. 

3. கட்டுப்படுத்துகை; 00601400. 

[ப். 72/0௪ 5 த. காய்தா. 

காயகப்பிரியா 4ஆ௪கரட்கதி பெ.) 

மேளகர்தாக்களுளொன்று (சங். சந். 47.); 9 

ர்வு 809. 

47 கார்கானா 

[5ம் ர௮/-ற றச் 2 த. காயகம்பிரியா.] 

காயம்பெளனாகவுல் 435/77-0ப/72-420ப/ 

பெ.(1॥) ஏற்பட்ட நிலத்தீர்வையில் முக்கால் 

பங்கு நிலையாகச் செலுத்தும் குத்தகை 

உடன்படிக்கை; 8 00416, 8௨00010110 1௦ 16 

815 ௦1 87/௦ 26-0ப212% ௦1 16 ௦0௮] 

258591 15 ஐவர் றஐற0ி6. 

/4:. 742/774/7.0௪ய௪5த.காயம்பெளனா* 

கவல்./ 

காயம்சமாபந்தி 42,2777-2௪7722௮4 பெ.(॥) 
நிலைத்த நிலவரித்திட்டம் (15. 1... ஊவா! 

5ஊஎ101. 

த.வ. வரித்தணிக்கை. 

[47 4207 1/௪ 2 த. காயம்சமா - புநீதி] 

சிற்றூர்க் கணக்குகளைச் சரிபார்க்கவும், 

நிலத்தீர்வைக் குறித்த பிணக்குகளைத் தீர்க்கவும் 

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்களால் நடத்தப்படும் 

கூட்டம் - (ஜமாபந்தி) 

காயிதம் (சொ) பெ.) காகிதம் பார்க்க; 
566 6.24/02/77, 

காயிதா (௫௭2 பெ.() 1. முறை; 006, ஈப!6. 2. 

வழக்கம்; ௦ப510-, 5806, 080106. அங்கு 

அவனுக்கு ஒன்றும் கட்டுகாயதா இல்லையோ (12. 

[(. ர2/022 த. காயர்தா..] 

காயீ 44 பெ.(॥) பாய்மரத்திற்குப் பற்றுக் 
கோடாகக் கட்டுப்படும் கயிறு (14.॥211.84); 
0ப்டு, 

/£.00/ 5 த. காம்] 

கார்க்கானாதார் 62-22) பெ.() 
பண்டசாலை அதிகாரி; ௦01610 01 3 1801௦௫. 

[ீ. (27/7272-0472 க. காரரக்கானாதார.] 

கார்க்கோன் 6742, பெ.(॥) வட்டாட்சியரின் 
கீழுள்ள ஒர் அரசிறை அலுவலர் (".1.1.)) 8 
5ப0௦101216௨ ப 011106: பரச ௮ 

ரிவி. 

[வு 272 த. காரக்கோள்..] 

கார்கானா 42-42, பெ.() தொழில் செய்யும் 
இடம்; 016000, 780100, 01806 ௦1 

பபா 655. 
கு.வ. 

தொழிற்சாலை. 

/0். 622722 த. காாகானா..] 

தொழிற்கூடம், பணியகம், 



கார்கோன்் 48 காருகபத்தியம் 

[ம் 62மி.272 த. கா£வாரி] 

காரகபஞ்சகம் /2௪72-02322௮, பெ.(ஈ) 
கார்கோன் 42-20 பெ.(॥) தலைமைப் 

பதவியில் இருப்பவன்; 04161 6)060ப1146. 

[ப. (அபா 2 த. கார்கோன்] 

கார்த்தபசத்துவம் /40/202-2211ப12/7), 
பெ.(1) பெண்களுக்குரிய பத்துக் குணங்களுள் 

ஒன்று (கொக்கோ. 4 ; 28.); 116 ஈசர்பாலி 

01500814௦1 ௦1/0௭ ௦1146 001/-0855, 

016 ௦4 ஐ௮11ப-0௦2ப பவா. 

[5/7. 20௪00௪ * 

கரரத்தபசத்துவம்.] 

கார்த்தபம் 62477௪0௮77, பெ.(॥) கழுதை; 888. 

[5/6 82027௪ 5 த. காரத்தபம்] 

கார்த்திகம் (ஏகா, பெ.() நிலவின் 
சுழற்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு 

கணக்கிடப்படும் ஆண்டின் எட்டாவது மாதம்; 

வளி பானா. 

[57ம் 6/2 த. காரத்திகம்] 

கார்ப்படிகன் 62௦௦௪92, பெ.(ஈ) தூயப் 

(புனிதப்) பயணன் (யாழ். அக.); 0191. 

[ரம் (210௪1422 த. கார்ப்படிகள்.] 

கார்பார் 6அற௮, பெ.(॥) அதிகாரம்: [ப16, 

மொ. காரபார் பண்ணுகிற வேங்கடராயா் 
காதிமலகேட்டிட கே (தேசிங்கு-கதை), 

[0ீ. 6அமசா2 த. காபா] 

கார்பாரி அறக் பெ.) கார்வாரி பார்க்க: 
566 (22 

[0. 6அம்சா72 த. கார்பாரி] 
கார்வார் 6௪௩27 பெ.(1) கார்பார் பார்க்க: 566 

(210௮ 

[0. சம்சா? த. கார்வார்] 
கார்வாரி 4௪௪ பெ.(ஈ) செயலாளன், 

செயல்காரன்; ௦06 வ/ர௦ ௦00௦16 (6 வீ 
0 ௦ப510655 ௦4 ஊ௦்ள ராவா8084, 801, 
5படவார் கொர். 

[0. சமக? த. கார்வாரி ர] 
காரவாரித்தம்பிரான் 62- 217-1௮2 

பெ.(ஈ) சிவமடத்தின் உசாவல் (விசாரணைத்) 
தம்பிரான்; 9 58/85 8பறவாவாொ் ௦4 ௮ 
5௮ 08516௩. 

[கார்வாரி*தம்பிரான்.] 

50௪ 2 த. 

ஐவகைப் பொறிகளின் செயல் (சி.சி. 1: 5, 

சிவாக்;; (6 116 010215 ௦7 8011௦. 

[5/5 ௮௮௪ * ௦௮92 த. காரகபஞ்சகம்] 

காரகம் 62272/7, பெ.(॥) சிறைச்சாலை; 191, 

டார5௦, பொட. “தாரகத் திவனையாக்கி 
(உபதேசகா. சிவபுரம், 235). 

[51. 6272-217௪ 2 த. காரகம்] 

காரட்டு! 6௪, பெ.(॥) தங்கம், மணிகள் 

(இரத்தினம்) போன்றவற்றை நிறுக்கும் ஒரு 
நிறை; 0812, 518 00௨70 /௨10/4 1௦ ௨01௦05 

500065, 3 1/6 01. 109. 

[பீ. 7212 8. 0௭12 த. காரட்டு] 

காரட்டு* 62௪/1) பெ.(॥) மஞ்சள் முள்ளங்கி 

(சு.வை.ர.4682); ௦811௦0. 

/£. 2௦1/2 த. காரட்டு] 

காராகாரம் 272-247, பெ.(ஈ) 

காராகிரகம் பார்க்க; 566 62472-620௮/77. 

காராகிரகம் /272-/0/20.2/77, பெ.(ஈ) 

சீறைச்சாலை; 180, 0பொர6௦1. 

“காராகிரகங் கறிவுற்றபினும் ” (தணிகைப்பு 
பிரபர2ர7. 3), 

[5/0. (472-772 5 த. காராகிரகம்,] 
காருகத்தம் 62:பஏ௮//2, பெ.(॥) இல்லற நிலை 

(சிலப். 9 : 28, உரை.); 16 51௮16 ௦74 ஒவ் 9 

1௦ ப5௦0௦108. 

[5/0 ர௮7௪500)/௪ 5 த. காருகத்தம்/ 
காருகத்தியம் சப”சர்ட்சா, பெ.) 

காருகத்தம் பார்க்க; 5௦௨ 470௪௪11௮77. நீதி 
நிலைபெறு காருகத்தியமா மாச்சிரமம் ” 
(குற்றா. தல. மந்தமா. 34.) 

[5/4. 9௮்/7௪5/௪ 2 த. காருகத்தியம்] 
காருகபத்தியம் (சபரசறசர்ற், பெ.(॥) 

துவிசனுக்குரிய வேதாக்கினி மூன்றனுள் 
முதன்மையானது; 6 ோர்வ 53071710௦௮! 116 
019 (172௪1), 076 041166 65/20: “காருக 
பததியமாதி மூன்றமல் ” (குணிகைப்பு, அகத், 
490) 

[5/. ஏிர்20ற௪2 த. காருகபத்தியம்] 



காருகம் 

காருகம் 42/0௮, பெ.(ஈ) இல்லறம்; |!76 ௦7 9 
௦ப5௨௦102. “தோருக மடந்தை மணிமே 
29:75] 

[5/7 9௮1722 த. காரகம்] 

காருகவடி /(2/072-1/-ச பெ.(॥) கோள் நிலை; 

00914௦ ௦7 ௮ லாச. “காருகஷஷப் பயின்று” 
(சிலம் 26:25) 

[காருகம்*அ..] 

[585 9௪௮/௮ 2 த. காருகம்/ 

காருகன் 6௪92 பெ.(॥) கொலையாளன் 

(சூடா.); ஈபாப௭. 

[5/0 721/2 2 த. காருகளன்.] 

காருடதந்திரம் /(2:/02-/27ப//2/77, பெ.(॥) விடம் 
தீர்க்கும் மந்திரங்கள் முதலியவற்றைக் கூறும் 

நூல்; 21/07 0௪வ1ஈ0 ஈரம் ௦ 81௦700 

௦1507 வர் லாக, ௪௦. 

[5/5 ர27:பப274௮02 2 த... காரு தந்திரம்.] 

காருடம் 62/87, பெ.() 1. கருட கூட்டம் 
(சமூகம்); 3 100% ௦4 (0165. “காருடங் கண்ட 

பாந்தட் கணமென  (கந்தபு. தாரகன்வ. 54). 

2. அறுபத்து நாலு கலையுள் நஞ்சைத் தீர்க்கும் 

கலை (வித்தை); 211 ௦77௨௭௦3410 001800 ஈரம் 

வா, றகார85, 64௦. ராங் சோபர் 

06 01 ௮//0217/0/-/9௪ 3. நூற்றெட்டு 

உபநிடதங்களுள் ஒன்று; ॥கரா6 ௦1 8 

பூரா 650. 4. கருடபுராணம் (கந்தபு. பாயி. 

55.) பார்க்க; 886௨ ///00ப202/7. 

5. பச்சைக்கல்; 00668 81006, 010060ப5 00%, 

௦0௦௱0௦860 மரு ௦71 1615ற8ா 8௮0 

௦ம் 6ா0௨. “(ழத்தத் தப்புக் காருடம் ” 

(திரு.விளை. மாரிக், 42). 

[5/ம் ரன்பர 5: த. காருடம்] 

காருடயூகம் 62:ப75-)/092/77, பெ.() கலுழன் 

உருவாக (கருடவுருவாக) அமைக்கும் ஒரு 

படைவகுப்பு; 921ப09-88060 ஷு ௦1 8 

சாரு. “வீடுமனும் வகுத்தான் கருங்கா 

ரடயூகம் (பாரத. மூன்றாம் போ. 2. 

[ரச்யம* நூயச2 த. காருடடகம்/ 

காருடவிஞ்சை 4209-09) பெ.() காருட 

வித்தை பார்க்க; 588 /(2/0/272-171/4 

49 காருணியன் 

“தாருடவிஞ்சை அித்தகா்” (பெறிய, 

திரன. 708.2). 

/காருடவித்தை 2 காருடவிஞ்சை.] 

காருடவித்தை /2/ப/72-01/) பெ.() நஞ்சு 

மருத்துவம்; ௮17 ௦7 0௦பார்னோ2௦1410 00180 நூ 

ளாக, ரா௦8121075, 610. 

[5/4 ர21/021/0/22 காருடவித்தை..] 

காருண்ணியம் பறற, பெ.) 

காருணியம் பார்க்க; 866 42 பற௮. 
/5/ம் அயற் 2 த. காருண்யம்] 

காருண்யபிதிர்க்கள் 42ப0/௪-0/0074/ 
பெ.(॥) மாளய பக்கத்தில் (பக்ஷத்திற்) 

பூ சிக்கப்படும் பெயரறியப் படாத 

தென்புலத்தார் தொகுதி; (6 ஈாலா25 ௦56 

8685 8௭16 ௦1 ௦ ர் வு௦ 816 

ா௦0145160 போட 16 144 விஷ 1௦1110/7. 

[51. சிஙறுசர்றும் 2 த. காருண்ய 

மிதிரக்கள்.] 

காருண்யம் 4/௪, பெ.(॥) காருணியம் 

பார்க்க; 566 4401724177. 

காருண்யமேகம் 42பர௪-/7729277, பெ.(॥) 

முகிலைப் (மேகம்) போற் கைம்மாறு கருதாது 

உதவி செய்பவன் (வின்.); 06 4/௦56 ௦௦பாந்/ 

11௦/5 11௦0ம் 51% ௦0 600601811௦ ௦7 

1600106156, 95 8 0000. 

[5/0 பற ௪40௮2 த. காருண்ய(மோக:ம்] 

காருணிகன் (9௪ பெ.(॥) நல்ல குணம் 
கொண்டவன், அன்புள்ளவன்; 1/௦, 

யாவ] ௦501. பரம காருணிகரான 

பே்யபவாச்சான் பைசா. 

[5/0 சாயார்ம் 2 த. காருறிகள்.] 

காருணியம் 42/பாற்சு, பெ.(॥) இரக்கம், 

அருள், அன்பு; 80, 01806, 0௦00855101. 

“தாருணிபத்தால் வாவென அந்து ' (திருப்போ. 

சந். பிள்சை. செங்கீறர 3... 

[காருண்யம் 2 த. காருணியம்./ 

காருணியன் 4௪ பெ.() காருணிகன் 

பார்க்க; 566 42:92. 

/காருண்ம 2 காரு௭ணியன்./ 



காருவன் 

காருவன் 4/௪ பெ.() காருவாகன் பார்க்க; 

566 /(27ப/4202/7, 

காருவாகன் (2:ப/292, பெ.(1) வண்ணான்; 

ங்ஷாவா௱ாவா. உவர் 

காரமுதலியவறறால் காருவாசள்... நின் 

மலமாக்காநிற்பன் "(சி.சி 2:52 மறை.) 

[5/01. (4/7 பாம2/22 த. காருவாகள்.] 

“சாணாகம் 

காலகன் /(4/292ற பெ.) சிவகணத் தலைவரில் 
ஒருவன்; 1681808 ய/௦ ௦6 ௦4 (06 820 1௦ 
51/86 066544! 0516 (அபி.சிந்.) 

காலசர்ப்பி (2/2-221௦௦/ பெ.(ஈ) ஒரு தூய 
நீர்த்துறை (தீர்த்தம்); 5907௨0 ௦௮18-0141 
(அபி.சிந்.). 

காலசேயம் /62/௪2௮) பெ.(ஈ) மோர் (பிங்; 
பாரி 

[574. 62/22லு/௪ 2 த. காலசேயம், ர] 
காலதட்சணி ,/(௮/2௪2௪/22/ பெ.(ஈ) ஒரு வகைப் 

பாம்பு; 8 (80 ௦7 81505 (சா.அக.). 
காலரா 4௮ பெ.() உமட்டல் மற்றும் வயிற்றுப் 

போக்கு; ௦00 ௮௦ ௮௦6௮ (சா.அக.) 
காலா (4/5 பெ.(ஈ) தாயின் உடன்பிறந்தவள் 

(முகமதி.); ஈ௦1௨'6 51512 
[47 ௮௪ 2௨ த. காலா..] 

காலாசயம் 62௪8௯௮ பெ.(1) இரும்பு: 
(சா.௮௧.). 

காலாசுவரம் /4/2-5பரானா பெ.() கொடிய 
காய்ச்சல் வகை 14.1.) 080 1வள 

[0 (2/2-௮22275 த. காலாசுவரம்] 
காலாயசம் /4௮/த,25௪௭௱ பெ.(ஈ) 

0 

| 
காலாசயம் 

பாக்க; 566 2/22௮/௮7 (சா.௮க.). 

50 காற்பனிகம் 

காலாவதிகபத்திரம் /(5/2௦20௦192-0௮/1/௮77 
பெ.(॥) ஒன்றைச் செய்தற்குக் காலங் 
குறிப்பிட்டு எழுதிக் கொடுக்கும் ஆவணம் 
(சுக்கிரநீதி, 93); 00௦௭10 8 1௨-௱௱ர் 
1௦0 6 ற௨1௦ற3ா0௦6 07 எ ௮0௦. 

[5/7 (சிசி 4 றகர 5 த. 
காலாவதிகபத்திரம் ] 

காலிகவிப்புருதி 42/7௪-1/02யய௪1 பெ.(॥) 
நாட்பட்ட புண் கட்டி; ௦/௦ 9050685 (இங். 
வை. 298). 

த.வ. புற்றுக்கட்டி. 

[57% (2/42-4 //072010/2 த. காலிகளிப்புருதி] 
காலேசுத்தி (6௮/50/0441 பெ.(ஈ) தீட்டு, 

பிள்ளைப்பேற்றுத் தீட்டு, சாவுத் தீட்டு, 3 0௪11௦0 
௦1 061680! (ஈறபாாடு ௦ ஐ௦1ப4௦ 85 எ( 
ம் ௦8௨௦0 ௦ 06816 ௦4 ௮ ரஒ124௦ 
(சா.அக.). 

த.வ. தீட்டு, துடக்கு. 

காலேசுரவாதி 64/௪6பாச-0221 பெ.(ஈ) 
காலத்தையே கடவுளென எதிராடுபவன் 
(வாதிப்பவன்) (சி.சி. 8 : 12, ஞானப்.); ௦0௨ ௨௭௦ 
ல: 185 [21 16 15 (16 ஒபறாஊா& பவா0. 

[541. 42/௪ 4 பே சமர 5 த. 
காலேசுரவாதி/ 

காவந்து (சா, பெ.) காபந்து (வின்.) 
பார்க்க; 566 25௮7 

[ப. 8/2? த. காவந்த,] 
காவாலி சகர பெ.(॥) மனம் போனபடி 

நடப்பவன்; 48080010. அவன் மெத்த 
காவாலியாய்த் திரிகிறான் (௨.௮ 

த.வ. தெம்மாடி. 

[0. 4217௧2/5 த. காவாலி ]/ 
காவிந்து 6௪ பெ.(॥) முதலாளி; ஈ3512: 

801061. அதுகளைக் காவிந்தவாகள் 
பார்வையிடுகிற இங்கிலீசு புத்தகத்திலும் 
சமுதுவீத்தேன் (57.1. 185.). 

7675. (சலா 2 த. காந்து] 
காற்பனிகம் (20௮7, பெ.(ஈ) 

கற்பிக்கப்பட்டது; (624 மரன் 16 ப னா(60, 
ஈவு 7ஷர060. “தியான பூசாகிநிநித்த.ம் 
காற்பணிக தேகம் (சி.சி 7- 47 ரூரனமம்]. 

[5/0 சன த. காற்பணிகம்,] 



காறட்டுக்கிழங்கு 

காறட்டுக்கிழங்கு 62௪//0/-/-//279 ப பெ.(ஈ) 
காரட்டு” பார்க்க; 566 4அ௪ற07 (சா.அக.). 

காறுபாறு (௦௮0 பெ.(॥) கார்பார் 
பார்க்க; 8566 62052 

[0. ரம47 2 த. கா௱பரா் 2 காறபாறபி 

கான் 68, பெ.) 1. செவி: 68. 2. புகழ் 

(தக்கயாகப். 448, உரை.); 186. 

[லம 22 ம 6272 த. கான்.] 

கான்சாகிப் [277-520] பெ.(ஈ) 

முகம்மதியர்க்குக் கொடுக்கும் சிறப்புப் 

பெயர்களுள் ஒன்று; 8 (1116 ௦71 ॥௦௦பா 

065101/60 ௦ா 0151110ப1560 

/ப்வா௱3085. 

/ப.. 0ி2-527ம் 2 த. கான்சாகிப்] 

கான்பகதூர் 2702720077 பெ.(ஈ) 

முகமதியாக்கு வழங்கப்படும் மதிப்புரவுப் 

பட்டப்பெயர்களுள் ஒன்று; 8 (16 ௦1 ॥௦௦பா, 

102 18ா 62-22, 06510060௦0 

015109 ப/5௨0 11ப்ாா80௮5. 

/பூ.2ா 4 20. மச்சம் 2 த. 

கான்பகதுரர் / 

கான்மிகம் 6௪8௪௮, பெ.) கான்மியம் 

பார்க்க (சி.சி.2 : 39, சிவாக்.); 8566 6871௮. 

/ல7/ம. 22 2 த. கான்மிகம்.] 

கான்மியம் 6௪77, பெ.() மும்மலத்துள் 

ஒன்றாய் கருக்கொண்டபோதேயுள்ள 

கன்மமலம் (சி.சி. 3, 39, ஞானப்.); ௦16 ௦7 (௦ 

௨6 வாவி! 00811ப0144/௨ றரா௦ொ்ற![65 வரர் 

069165 0000806 101 1௨ 50ப! 85 8 ர65ப(( 

௦1 0000 810 பெர! 02605. 

[5/4 சாடு 2 த. கான்மியம்.]/ 

கானகுப்பிசம் 4202-(22/827, பெ.(॥) ஐந்து 

நாடுகளுள் (பஞ்ச கெளடத்துள்) ஒன்றாகிய 

கானிய குப்த நாடு (சங். அக.); [௨ொ௦யூ, 006 

௦1 ௦22-௪20/2277 (சா. அக.). 

[7ம் 4(22-(பம்2 ₹ த. கானகும்பிசம்] 

கானிசுமாரிக்கணக்கு 42/6 

21௮0 பெ.) கானேசு மாரிக்கணக்கு 

பார்க்க: 566 42722ப/7721/-/27210. 

/காணிசுமாரி 4 கணக்கு..] 

கிஞ்சிஞ்ஞன் 

//8/5. /77272-9/7 17472 த. காணிசுமாரி] 

கானுகோ 40-72, பெ.(ஈ) முகம்மதிய அரசு 
ஊழியன் (0.6.)) 44806 ௦ 01581/1௦4 ௦41௦ 
6/௦, பார 142 ரரீரா௱ள(6, 

£6001060 1பி 06212//5 160810/10 18௭060 

௦0 ௨1நு நார்ச் 56. 

/0. 0௮71774922 த. காறுகோ..] 

கானூன் 6௪ பெ.() சட்டம் (0.6.); ஈப/6, 
60 ப121/0, 5181பர்6. 

[பீ. 27 2 த. காஜான்,] 

கானேசுமாரிக்கணக்கு 62ச2பஅட்6 
42௮140 பெ.(॥) குடிமதிப்புக் கணக்கு 
(51.ட,); ௦215 ப5. 

[/கானேசுமாரி-கக்கு.] 

[2757 /07272-௮/ப/77272 த. கானேசுமாரி] 

கிசிமிசி 72075] பெ.) ஏசு கிறித்து பிறந்த 
நாள்; சோயா 25. 

/&.. 00/75/7725 2 கிறிஸ்மஸ் 2 த. கிகிமிகி] 

கிசுதி //8பர் பெ.(॥) நிலச் சொந்தக்காரர் 
களிடம் பெறப்பட்ட நிலவரி; 151, 1210 [வப 
ஷூ! ஈ ராவா. 

[0. 0ப512 கிஸ்தி? த, கிசுதி]/ 

கிசுதிபந்தி /2ப/20௦2௮701 பெ.(॥) நிலவரியின் 
வரையறைத் திட்டம்; 82104 ௦7 (1515. 

[0. 90௮772 கிஸ்திபுந்தி : த. கிசுதிபுந்தி] 
கிசுதிபேரீத்து //6ப2்் மக, பெ.) 

சிற்றூரின் மொத்தத் தீர்வை; 1012! 2/௨ப6 ௦4 
9 ரி்1௮0௨. 

/0. 45/70. 0472 2 கஸ்திபோரங்து 2 த. 

கிருதிபோத்து./ 

கிசுமிசு //20-77/5ம) பெ.(॥) விதையில்லாத கொடி 
முந்திரிப் பழம்; 8௮! 86601655 [௪15115, 
௦ரரலிடு 0௦60 ராண 288/9, 5பரஸா௮ 

91511. 

(0. கர் 2 த. கிசமிச..] 

கிஞ்சிக்கியத்துவம் 4/௪ற//0௪/1ப1௮77, பெ.() 
சிற்றறிவுடைமை; 81816 ௦14 ௦0 (60 ஈ 
1101416006. 

[51. (பரப/22-0/22 த. கிஞ்சிக்கியத்துவாம்.] 

௦ ஈர ॥௱(60 00416006. 2. ஆதன் 

(சீவான்மா); 2/7/772, (116 11 0[10ப௮| 50]. 



கிட்டிண காரம் 

[5/ம ரபீ 5 த. கிஞ்சிஞ்ஞான்.] 
கிட்டிணகாரம் /பப்ர௭்ளனா,  பெ.(॥) 

சவர்க்காரம்; 1ப॥௦5 ஊவா; 808 (சா.௮க.). 

[கிட்டணம்-காரம்] 

[5/ம 0௩௪2 த. கிட்டணம்/ 

கிட்டிணசாசி /(///7௪525/ பெ.() கருஞ்சீரகம்; 

018014 பேர், ///96/7/௮ 8௪14/௪ (சா.அ௮௧.). 

[கிருட்டிணம்-சாசி.] 

[5/6 8௪2 த. கிட்டணம் 4 சாசி.] 

கிட்டிண சாரம் /(//72-227௮/77, பெ.(1) திப்பிலி; 

1௦00-060௭, 20௪/௦19௭ (சா.அக.). 

[கிருட்டாணம் 4 சாரம்.] 

[5/7 8௪ 5 த. கிட்டிணம்,] 

கிடடிணபேடம் /௪றிச-௦5ர௭, பெ.(ஈ) 

கடுகுரோகிணி, ஒரு கடைச்சரக்கு; 01801 
॥வ॥ல06, /72/600:0ப5 1/9 (சா. அக.) 

[5/1 (௩௪2 த. கிட்டிணம்] 

கிட்டிணபோளம் 487௪-2247, பெ.(ஈ) கரிய 
போளம்; 0180 ஈர் (சா.அக.). 

[5/7 8௪ 2 த. கிட்டணம்.] 

கிட்டிணன் //170௪, பெ.(ஈ) கண்ணன்: [௪, 
50 ௦4 1/22ப/022௪, ௦6 0116 ॥௦2211005 
௦4 றப. 

[5/4. 8௪2 த. கிட்டணம்] 

கித்தம் சா, பெ.(ஈ.) செய்யப்பட்டது 
(திருக்கோ.388, உரை): (21 மூரி1௦/ (6 
௩௮06. 

[5/0 7/2 த. கித்தம்.] 
கித்தா ௪ பெ.(॥.) துடைப்பான் (தரங்.); 

[பட௦௭. 

[மிகா£ேர். 615 2 த. சித்தா. ப் 

கித்தாப்பு 478020, பெ.(ஈ.) கண்ணியமான 
பட்டம்; (116, 060166. 8௦0௦பா 

த.வ. பட்டம். 

[0.82 2 த. கித்தாப்பு.] 

கித்தார் //2 பெ.(ஈ.) மரவகை: 410016 
4௦௦0, பால 5/056191ப. 

த.வ. கின்னர மரம். 

(8. ரபா ? த. கித்தார் ர 
கித்தான்! 1௪ பெ.(ஈ.) ஒரு வதை 

கித்தான்கட்டில் ////2-௪7]/] 

கித்தான்பாய் 

உரப்புத்துணி; (16, 081185. 

த.வ. உரப்பு. 

[பீ. 4௪/௪, 18, சா 2 த. கித்தான்.]] 
கித்தான்” 1/2, பெ.(1.) ஒரு நூல்; ௦௦1௦ 

(11690. 

த.வ. முரட்டுநூல். 
[0. 2/2), /8. 0/2 2 த. கித்தான்.] 

பெ.(ஈ.) 
உரப்புத் (கித்தான்) துணி வைத்துத் தைத்த 
கட்டில்; 081185 001. 

த.வ. உரப்புக்கட்டில். 

[கித்தான்- கட்டில்.] 

[ப். ௪12 - த. கித்தான்.] 

கித்தான்்௧கயிறு 4428-௮, 
சணற் கயிறு; ஈழ (006. 

த.வ. உரப்புக்கயிறு. 

[கித்தான்- க.யிறு;] 

[0. /௪122த. கித்தான்.] 

கித்தான்பஞ்சு ///2ர-௦௪90,  பெ.(ஈ.) 
கப்பலின் பலகை மூட்டுக்களை நீர்க் 
காப்புடையதாகச் செய்யப் பயன்படும் 
சணற்கூளம்; (௦8/, ௦91 ப௱ 1௦ ௦2ப10 

8105. 

பெ.(ஈ.) 

த.வ. சனற்கூளம் 

[கித்தான்- பஞ்சு.] 

[0.. 42/87 2 த. கித்தான்.] 
கித்தான்பாய் 4//727-227 பெ.(.) கப்பலில் 

காற்றை முகப்பதற்காக முரட்டுச் 
சீலையாலமைந்த பாய்; ௦81495 59]. 

[கித்தான்- பாய்..] 



கித்தில 

[ப. 42/27 2 த. கித்தாஎ்..] 

கித்தில் 41/1 பெ.(ஈ.) 1. ஒருவகைக் கூந்தற் 

கமுகு; 18996ர/-0வ௱. 2. கூந்தற் கமுகின் 

நார்; (எப்பிடி 001வா60 7௦ 16 12௧7 

512115 07 116 /8006ரூ-0௮௱. 

த.வ. கமுகுநார். 

[5/7. /0/1ப/ 2 த. கித்தில்..] 

கித்துள் 64/0 பெ.(॥.) கமுகு வகை (பிங்); 
81609 08௱. 

த.வ. கமுகம்பாக்கு. 

[$/ஈர். 41/5 த. கித்துள்.] 
கித்மிவிதை 71/1௮] பெ.(ஈ.) 

சீமைத்துத்தி விதை; 856605 01 £ஈ8£5- 

௮/௦ (சா.அக.). 

கிதபம் //2௪௦௮7, பெ.(॥.) ஊமத்தைச் செடி 
வகை; (௦11-206, 0௮1௮ (சா.அக.). 

கிதபாடணம் //0௪௦22௪7௮7, பெ.(॥.) 
தீயசொல்; 11, 410660 8/0105. 

'பாங்கிலா வாய்க் கிதபாடண மனே" (அவதர. 
பி.) (த.சொ.௮௬.. 

த.வ. தீச்சொல், கடுஞ்சொல். 

கிதம் //8௮, பெ.(.) நெய்; 9066 (சா.௮க.). 
கிதயுகம் 4412-9௮77, பெ.(ஈ.) கிருதயுகம் 

பார்க்க: 866 40/7/02-)/ப92/77. 

[5/5 பாசுப 2 த. கிதயுகம்.] 

கிதவபன் 4௪௭௪2௪, பெ.(॥.) போக்கிலி 
(நீலகேசி, 286, உரை); 00ப6. 

[5/4 0௪0௪ 2 த... கிதவபன்.] 

கிதவம் 7௪௪௮, பெ.(॥.) கிதபம் பார்க்க; 

566 /4//2,9௮/77 (சா.௮௧.). 

கிதாப்பு 4/2௦20, பெ.(ஈ.) 1. பொத்தகத்தின் 

பெயா: 11416 ௦7 5 0௦௦1. 2. பொத்தகம்; ௦0%. 

[ப். ௪ம் 2: த. கிதாப்பு] 

கிந்துக்கினம் /ர82ப///0/2,  பெ.(ா.) 

ஐந்திய (பஞ்சாங்க)க் கரணங்களுள் 

ஒன்றாய் வளர்பிறையின் முதனாளின் முதற் 

பகுதியாகிய வேளை (விதான.பஞ்சாங்க.29); 

3 நெ 0117௨ மெ, 16 ரகம ஈர் ௦7 6 

19% பஷ ௦7 (06 மாறாம ரீ௦ங்ா(0ர், ௦06 ௦7 11 

/4/272/77. 

53 கியாழம் 

றம் பமாக 5 த. கிந்துக்கினம்.] 

கிபாயடது மிது, பெ...) நன்மை, 

ஊதிட.ம்; நா௦ரி*, ௮07281806, 08/8 7௦௱ 

1௮105 86/0 814 760ப060 [6111 0 18%. 

/!, பாணு! 2 த. கிபாயத்துப 
கிம்புருடவருடம் ///772பபர2-1:27ப0217, பெ. 

(ஈ.) ஒன்பது (நவ) ஆண்டுகளுள் ஒன்று 
(கந்தப.அண்டகோ.37); 1800 06814/28 

க7௮/(ப்/2/77 810 //77222/2/77, 016 01 /7௪1/2- 

27 ப//2177. 

[ர் பற பதசர் பபர். கிம்புருட 

வருடம்..] 

கிம்மீரன் /477/77/72, பெ.(ஈ.) ஒர் அரக்கன்; 

9 பார். 

வீமனால் கொல்லப்பட்ட பகாசுரனின் தம்பி. 

பாண்டவர்கள் காட்டில் வாழ்ந்திருந்த போது 

பாஞ்சாலியைக் கவர வந்து வீமனால் 

கொல்லப்பட்டவன். இவனுக்குக் கிம்மீரணன் எனவும் 

பெயர் (அபி.சிந்.). 

கிமித்துக்கினம் 40/77/47௮7, பெ.(॥.) 
1. கிந்துக்கினம் பார்க்க; 566 4007010277. 

2. புழு; 4/0. 

[5/0 7/பரி௪ 2 த. கிமித்துக்கினம்./ 

கியமதம் /ந்/௪-77௪2௮, பெ.(.) நலிவு 
(யாழ்.அக.); /6810655. 

கியாதம் (௪22, பெ.(ஈ.) கியாதி (பிங்.) 
பார்க்க; 866 46/22 

[5/0 ௪/௪ 2 த. கியாதம்.] 

கியாதி' ரீச் பெ.(.) புகழ் (சூடா.); 18016. 
த.வ. பாடாண். 

[51 21௪ 2 த. கியாதி!/ 

கியாரசம்பர் புன்ட, பெ.(ஈ.) 
சரக்கொன்றைப் புளி; 8 பாகா! (உ௱ 
[10 1௦ ஈர /86பாக௱ (சா.அ௮க.). 

கியால்/ஷ்2/பெ.(॥.) ஒரு வகை இந்துத்தானிப் 
பாட்டு; 8 [110 பகா ஈப510௮/ ௦0005140, 

௦0 வாரி ௦ ர [௭௱ர். 

[பீ ரீற்சி! 2 த. கியால்.] 

கியாழம் றகர, பெ...) காய்ச்சிய 
மருந்துக் குடிநீர் (கஷாயம்); 060௦001100. 
'கலிகங் கியாழம்" (திருவேங்,௪த. 98), 

த.வ. கருக்கு. 



கியாழமபிறக்கல் 

[5/7 6௨௮/௪ 2 த. கியாழம்/ 

கியாழமிறக்கல் ரசா ௮4௮) தொ.பெ. 

(வ01.॥.) மருந்தைக் காய்ச்சி வடித்து 

இறக்கல்; 0608191100 01 06000110 ௦ 

[ரியா (சா.அக.). 

த.வ. கருக்கிறக்கல். 

[கியாழம்-இறக்கள்..] 

[5/1. 25 2/2 த.கியாழம்.] 

கியானம் (பு/சாச, பெ.(ஈ.) 

(யாழ்.அக.); 150௦0, (0௦ய/6006. 

[5/0. [ரகாச 2 த. கியானம்.] 

கிரகக்கழிப்பு //7272-4-6௪//0௦ப, பெ.(ஈ.) 

கிரகசாந்தி பார்க்க; 866 7௪92-9271 

த.வ. கோளமைதி. 

[5/1. 9௮/24: த. கிரகம்*கழிப்பு] 

கிரககதி //7௪7௪-௪2021 பெ.(॥.) கோளின் 

(கிரகத்தின்) நடை; ஒளர ௦4௦1. 

த.வ. கோள்நடை. 

[5/1. 927௪2 த. கிரகம்.] 

கிரககபோதம் 7௪72-2220, பெ.(ஈ.) 
வீட்டுப் புறா; 1௦ப56-010601 (சா.அக.). 

த.வ. வீட்டுப்புறா. 

அறிவு 

[5!61. 972/2720512 த. கிரக-கபோதம்,] 
கிரகங்கழி-த்தல் /29௮7/-/2/. செ.கு.வி. (4) 

கோள்களை அமைதியடையுச் செய்தல்; (௦ 
7௦௩ 3 0010421௦௩௫ சு 1௦ வேளார் 
௱ுு926 6 வரி ஈாரிபளா ம ர இிலாள5. 

த.வ. கோள்கழித்தல். 
[கிரகம்-கழி-.] 

54 கிரகசாரம் 

[9/1 ௭/௪: த. கிரகம்] 

கிரகச்சித்திரம் //292-0-0/474/77, பெ.(ஈ.) 
குடும்பக் கலகம் (சச்சரவு); 13௮ஈ11ட7 0155875105. 

"செொன்மித்த வருடமூ முண்டான வுத்தமூர் 
தீதாங் கிரகச் சித்திரமும் ”(அறம்சத..39) 

த.வ. இல்லக்கலகம். 

[கிரக.ம்--சித்திரம். / 

[5/1 1௪/௮ 2 த.கிரக.்.] 

கிரகச்சுற்று //92-2-2ய/70,  பெ.(ஈ.) 
கோள்கள் சுழலும் பாதை; [61/01ப11௦ ௦74 

௮615. 

த.வ. கோள்சுற்று. 

[கிரகம்--சுற்று..] 

[5%். ௮/௪ 5 த. கிரகம்.] 

கிரகசபுடம் ///௪92-220ப2௪77, பெ.(ஈ.) 
பிறப்புக் கணியத்தில் (ஜாதகம்) கோள்களின் 
நிலையை வரையறுக்கை; 061ஊ௱ர்ஈரஈட 16 
௦601 081/0 ௦07 ஐிலா€[6, 94 (6 06 
௦1 005 மாம். 

த.வ. கோள்வரையறை. 

[5/். 9௪/௪2 த. கிரகம்] 

கிரகசம் 24222. பெ.(ஈ॥.) ஒரு வகை 
நிரயம் (சிவதரு.சுவர்க்க.115): (1௨1. 

[5/4. 72௪௦௪ 2 த. கிரகசம்] 
கிரகசன் 7௪9௪52, பெ.(ஈ.) ஒரு காபாலிக 

மதத்தவன்; ௦06 ௦ 0௨100060 1௦ /204/ 
61101௦. 

கிரகசாந்தி ௪92-220 பெ.(ஈ.) 
கோள்களால் உண்டாகக் கூடிய தீமைகள் 
கழியும் பொருட்டுச் செய்யும் நீக்கவினை; 
0£02108(/௦ஈ ௦71 98615 657 ௦11௨10 
001914௦ மாஷா, 64௦... 

த.வ. கோளமைதி. 

[5/8. ரா௪/௪ 45 த.கிரகம்- சாத்தி] 
கிரகசாரம் 7292-8272, பெ.(ஈ.) 

1. கோள்களின் சுழற்சி நிலை; ற18எ(8ர/ 
ஈ௱௦0. 2. தீமை தரும் கோளின் பயன்: ர 
ரியா ௦6 ௦7 018615, 85 ஐ௨/௱, ௦ல், 
5101411656. 

த.வ. கோள்பயன். 



'கிரகசுரம் 

/5ம. 2722 த. கிரகம்.] 

கிரகசுரம் 6/7272-8ப/௮/7, பெ.(॥.) பண்ணின் 

தொடக்க இசை; |॥(/௮] ஈ௦16 ௦7 8 ஈாவ௦ஞ்- 

/06. 

த.வ. தொடக்கப்பண். 

[5/0 912/275 /௮/௮/772த..கிரகசுவரம். ] 

கிரகசெபம் //௪7௪-820௮7, பெ.(ஈ.) 

கோள்களினால் ஏற்படக் கூடிய தீமை கழியும் 

பொருட்டு உருவேற்றுகை; நாஷ/6ா 017160 

௦ 012௮1616 1௦ றா0ற11/2162 2 10/௮0 ௦077 

[வா வரி ாரிபனா௦6. 

த.வ. கோளுரு. 

[$/1. 92/௪ 422,022 த. கிரக செபம். ] 

கிரகணச்சந்துக்கட்டு //292/72-0-2௮70/- 

/“21/0/பெ.(॥.) கோள் மறைப்புத் தொடங்கி, 

விடுமளவும் உள்ள காலம்; போக11௦ ௦1 8 

601086. 

த.வ. கோள்மறைப்புக்காலம். 

[5ர். ர22125௮7270/7:த. கிரகணச் 

சுந்து கட்டு. 

கிரகணசதகுதி பாசரச௪-2௪10  பெ.(॥.) 
உணர்ந்து கொள்ளுந் திறமை; 00/61 ௦7 

௦௦௱ு0ா௨னா510ஈ. 

த.வ. உள்ளுணர்திறன். 

[5/1 ௭27௮0௪ 5 த.கிரகணசத்தி./ 

கிரகணதோடம் /729௮72-(222/77, பெ.(ஈ.) 

சூலுற்றிருக்கும் காலத்தில் தாய், கோள் 

மறைப்பைக் காண்பதால், குழந்தைக்கு 

உண்டாவதாகக் கருதப்படும் மேலுதட்டுப் 

பிளவுநோய் (பைஷஜ.207); வற ॥॥ ௨ ௦40, 

5ப000560 1௦ 06 16 [25ப!( ௦4 6 ௦6 5 

5ஊவ0 8 601056 "க நாகர். 

த.வ. கோட்குற்றம். 

[5/1 7௮/௮2/0595 22த. கிரகண தோடம். ] 

கிரகணம் 4௪7௪௮7, பெ.(॥.) 1. பற்றுகை; 

௦10110 1851, ராக501ா0, 5612பா6. 

2. மனத்தில் உணர்ந்து கொள்ளுகை; 

௦5/0. 3. நிலவு மற்றும் ஞாயிற்றின் 

கோள் மறைப்பு; 601056, 95 16 5120 ௦7 

௨ 8பா ௦ ௦௦ ந 6 1௦065 ரசப் 0 

2010 

23 கிரகநடை 

த.வ. கோள்பற்று, கோள்மறைப்பு. 

[5/0 7/2/2122 த. கிரகணம் / 

கிரகணமோசனம் 4௪7௪/-/70.2/14/77, 

பெ.(1॥.) கிரகணமோட்சம் பார்க்க; 566 

/07202/72-/770102/77. 

த.வ. கோட்பேறு. 

[5/0 9/27௮1272 க.கிரகண(மோசனம்./ 

கிரகண மேமோோட்சம் //௪07௪.72-/70/02/77, 

பெ.(ஈ.) கோள் மறைப்பு நீங்குகை; 80 07 8 

601056. 

த.வ. கோட்பேறு. 

[56. ர/௮/272/710222 த. கிரக 

மோட்சம். ] 

கிரகணி சரச பெ.(॥.) செரியாமையால் 

உண்டாகும் வயிற்றுப் போக்கு (பைஷல.); 

௦௦1 ரப! 1௦00581855 ௦1 116 00/65, 

௦/௦ 02௦68 07 51% (005. 

[5/0 ரா௮72/ 2 த. கிரகணி] 

கிரகத்தி பாசரச/ பெ.(ஈ.) இல் 

வாழ்க்கையிலிருப்பவள்; ஈாவா!16€0 ௦௨ 

(யாழ்.அக.). 

த.வ. இல்லாள், மனைவி. 

/5/ம். 7௪-50/9/ 2 த... கிரகத்தி 

கிரகதானம் ௪9௮-௪2௪, பெ.(ஈ.) 

ஒன்பது கோள்களின் நன்மைகளைப் பெறும் 

பொருட்டு செய்யும் கொடை; 90111 11160060 

(௦0 88171 16௨ ராவ[ரவா( ॥ார்பனா௦6 0௦1 

18௮615. 

த.வ. கோள்கொடை. 

[5/0 7272402172 5 த. கிரகதானம்./ 

கிரகதோடம் /7272-/222/77, பெ.(ஈ.) 

கோள்களினால் ஏற்படும் தீமை; 98111௦11௦0, 

வடு, அயரா ரா உலா 

ரியா ௦7 018௦15. 

த.வ. கோள்குற்றம். 

[5/5 ர72/7271/052/772 த. கிரகதோடம்/ 

கிரகநடை 7292-7204 பெ.(॥.) கோள்களின் 

நகர்வுநிலை; ௮1௭1௫ ௱௦8௦. 

த.வ. கோளியக்கம். 



கிரகநிலை 

[கிரகம்--நடை.] 

[$/1. ராசர்ச 2 த. கிரகம்..] 
கிரகநிலை //7௪7௪-1/௮) பெ.(ஈ.) கோள் 

நிற்கும் ஐந்து நிலைமை; 850601 014 8615 
௦4 முர்ரா 1௨6 816 1146. 

அவை: நட்பு, ஆட்சி, உச்சம், பகை, நீசம். 

த.வ. கோள்நிலை. 

[5/1 ரா௪7௪72 த. கிரகம்,] 
கிரகநோக்கு சரக, பெ...) 

கோள்களின் பார்வை; 618116 - 8606௦1 ௦7 
௮5, 006 (௦ 8௦46: ௦0ரிஏபா௮1௦, 1 
1௦பா 8806016, 

அவையாவன; கால்நோக்கு, அரை நோக்கு, 
முக்கால் நோக்கு, முழு நோக்கு. 

த.வ. கோள்நோக்கு. 

[5/7 0௪7௪2 த. கிரகம்.] 
கிரகப்பாடு 7292-0௦-௦2 பெ.(ஈ.) 

கதிரவனோடு வேறு கோள் இணைந்து ஓர் 
ஒரையில் நிற்கை (யாழ்.அக.): (௨ 
௦)பா௦1௦ஈ ௦4 (06 5பா ஸார் 8 ரி. 

த.வ. கோள்நிலை. 

[5/1. 912/122த. கிரகம்,] 
கிரகப்பிரவேசம் //292-0-2/௪1222-, பெ. 

(.) கிருகப்பிரவேசம் பார்க்க; 566 
//ப4007202521, பு திதாகக் கட்டிய 
அல்லது வாங்கிய வீட்டில் நடப்பு (சடங்குகள்) 
செய்து குடியேறும் நிகழ்ச்சி; 8 ௦8௦0 
08ார௱60 ஈர் 16 (0௨ ௦ 0000 8 
ஞு 0பரிர் ௦056: 0065 வாறார். 

ஐவ. புதுமனை புகுவிழா. 

கிரகப்பிரவேசம் என்பது தவறு 
கிரகப்பிரி தி //7292-0-0//70] பெ.(ஈ.) 

கோள்களுக்குக் கொடை முதலியவற்றால் 
அன்பு செய்கை: ௦0444௦ ௦4 8௮616. டர 
உஷ€, 08605, 610. 

த.வ. கோள்விருப்பம். 

[5/4. ராச/௪-௦74/5 த, கிரகப்பிரீதி.] 
கிரகப்பிை ழ் //292-0-0//௮/ 

கிரகதோடம் பார்க்க: 595 (1292 
த.வ. கோள்குற்றம். 

[5/61. ரா2௪5 த.கிரகம்.] 

-1002.7. 

கிரகபீடை //492-0/2௮] 

பெ.(ஈ.) | கிரகம்” சகச, பெ.(ஈ.) 

கிரகம்” 
கிரகப்பெயர்ச்சி4/294-,2-/22/27020/ பெ.(ஈ.) 

கோள்கள் இடமாறுகை; 118511 07 8 018௭ 
11௦௱ ௦16 200180௮! 510 (௦ ஸா௦ாரள. 

த.வ. கோள்பெயர்நிலை.. 

[கிரக.ம்-பெயாச்சி.] 

[5/6 12/௪2 த. கிரகம்.] 

கிரகபதனம் /:/௪99-0202727, பெ.(ஈ.) 
கிடைவரை (அட்சரேகை) |க4/1ப06 ௦1 9 
வாள். 

541. 772/௪7,02/4122-த.. கிரகபதனம், ம் 
கிரகபதி /௪ரசம்சர் பெ.(.) ஞாயிறு; 5பர, 

95 1010 01 ற18615. 

த.வ. கோள்தலைவன். 

[5/4. 12/7௪40215 த. கிரகபதி] 
கிரகபரிவிருத்தி 6/௪72-௦௮/ந/ப/] பெ.(ஈ.) 

கோள்களின் சுழற்சி; 19/01ப1௦ஈ ௦7 ௨ 0௮. 
த.வ. கோள்சுழற்சி. 

[5/2 ௮7௪70 ௮ற்ர்பர்5 த, கிரகபறி நிருத்தி] 

பெ.(ஈ.) கிரக 
தோடம் பார்க்க; 866 6242-4222, 

த.வ. கோள்குற்றம். 

[5/4 9௮/2-,02/௪ 2 த.கிரகட்டை, நி 
கிரகம்" சரசர, பெ.(॥.) 1. கோள்கள்: 

080616 ௦7 பர்ர்ச் (ரவா ௭௨ ரச 1௩ (04 
ரப் ஆக. அவை: ஞாயிறு, திங்கள், 
செவ்வாய், அறிவன் (புதன்), வியாழன், 
வெள்ளி, காரி (சனி), இராகு, கேது. 
2. இசைப்பாட்டின் (காத்தனை) தொடக்க 
காலத்தை உணர்த்துவதாகிய .தாள 
அளவுகளுளொன்று (பரத.தாள.42): (௦ 
818௱ா் ௦4 (௱6-௱696 பா வர்மம் 
50601165 (6 81810 0௨97 64 ௮ 5000), ௦7 
1௦பா 11005 அவை; அதீதம், அநாகதம், சமம், 
விஷமம், ௦06 ௦4 (8ஈ (2/9-02-0./-274/77. 

[5/1 ராச த. கிரகம்] 

கிருகம் பார்க்க; 
586 //7/02/, 

த.வ. இல்லம். 

[5/4. ரார்ச 2 த, கிரகம். ] 



கிரகமண்டலம் 

கிரகமண்டலம் //௪72-/77247௮௮/, பெ.(1.) 

கிரகவீதி பார்க்க; 866 4௪72-0107 
த.வ. கோள்மண்டிலம். 

[கிரகம் * மண்டலம்] 

[5/1 ௮௪2 த. கிரகம். 

கிரகமாலிகை &௪7௪-712/92]) பெ.(ஈ.) 

கிரகமாலை பார்க்க; 566 /07/292-/772/4! 

த.வ. கோள்மாலை. 

[கிரக.ம்-சாவிகை.] 

[5/0 ௮௪2 த. கிரகம்.] 

கிரகமாலை 4272-172௮ பெ.(ஈ.) 

கோள்கள் மாலை போன்று தொடர்ந்து 

நிற்கும் நிலை; ௦51110 ௦7 14/௦ ௦7 ௦6 

018615 1 6 200180௮! 5105 1௦1௦014170 

68௨ ௦6 85 8 08180 ஈவா ௦ 

௦1047. 

த.வ. கோள்மாலை. 

/கிரக.ம்- மாலை. ] 

[54ம் 0௪/௮2 த.கிரகம்.] 

கிருகவட்டம் 6௪9௪-௦247, பெ.(.) கிரக 

வீதி பார்க்க; 896 /7292-1/01 2. கோள்களின் 
சுழற்சி; 12/01ப1௦௱ ௦1 5 நிலாச். 

த.வ. கோள்வட்டம். 

[கிரகம் வட்டம். ] 

[52ம் ரச்சு 5 த. கிரகம்.] 

கிரகவீதி /ச22-0/01 பெ.(॥.) கோள் 
செல்லும் வழி; 0௮118௫ 001. 

த.வ. கோள்வழி. 

[கிரகம்--௨]தி.] 

[5/1. ராச/22 த.கிரகம்.] 

கிரகன் 66/௪2, பெ.([.) ஒரு வகைப் பறவை); 

80௦010 (சா.௮க.). 

கிரகாகமம் /௪439னா௮, பெ.(॥.) பேய்ப் 

பிடிக்கை; 6௦/20௮! 0055658510 (க.அக.). 

த.வ. பேய்ப்பிடி. 

கிரகாராதனை /௪9௮௪2௪௮] பெ.(॥.) 

ஒன்பது கோள்களுக்கும் செய்யப்படும் பூசை; 

பாஷா, 610., 01127௨0 1௦ 8௭௨. 

த.வ. கோட்பூசை. 

[5/4ராச/௪-42-12011௮722த. கிரகாராதனை.] 

57 கிரது 

கிரகி-த்தல் காசரட், 11 செ.கு.வி.(3.[.) 

1. பற்றுதல்; 1௦ 56126, 072850. 2.நுண்ணிதின் 

உணர்ந்து கொள்ளுதல்; 1௦ ௦௦0280, 

0150, பாரக். 3. ஏற்றுக் 

கொள்ளுதல்; 1௦ [606146, 8000. 

4. குறிப்பாலறிதல்; (௦ 1172, 060ப0௦, 

௦௦1/601பா6. 5. துப்பறிதல்; 10 021 ௦பர், 85 

560615: (௦ 061 (ஈர்௦ாா211/00 800௦பர். 

6. தொகுப்பை (சாரம்) வாங்குதல்; 1௦ 6090, 

25 6558106. 

த.வ. உள்வாங்குதல். 

[80 0௭20௪ 2 த. கிரகி-த்தல்./ 

கிரணம் 6௪௮7, பெ.(.) 1. கதிர்; [ஷூ ௦1 

ர்ரொர், மகக. 2. ஒளி; ॥0/4, பார்மா 655, 

பரிவு. 'கிரணக் கலாபி” (கந்தர .27], 

3. சிவத் தோன்றியங்கள் இருபத்தெட்டனுள் 

ஒன்று (சைவ.பொது.335, உரை); 81 ௨௦61 

௮௪ 50]/0(பாஉ |ஈ 585 ௦06 ௦7 28 

$ந்/2242774777. 

த.வ. கதிரொளி. 

[51. காச 2 த. கிரணம்] 

கிரணம்வீசு-தல் /727477-1720-, 5 செ.கு.வி. 

(1) ஒளியடித்தல்; (௦ எ௱( [ஆ5. 

த.வ. கதிரொளித்தல். 

[கிரணம் -ீக-,/ 

[5/7 பாச த.கிரணம்.] 

கிரணமாலி காசா பெ.(॥.) பகலவன் 

(சூடா.); 5பா, ௨5 ஊர! ஈ0 ஈஷு/5. 

த.வ. கதிரவன். 

[5ம் ர்சாச-ா௮/ 2 த. கிரணமாஸி!] 

கிரணன் ௮௪, பெ.(.) ஞாயிறு, பகலவன், 

கதிரவன்; 5பா, 25 0 ௨5. கிளைத்த 

பவ்பெருங். கிரண ணிசம் அயங்கொள! 

கள௱ாந்தான் (பாரத. பதினான்காம். 104). 

[5 ர்2ாச 2 த. கிரணன்.] 

கிரது ௪2, பெ.(ஈ.) 1. வேள்வி; 890111106. 
'கிரதுக்கடவடானும்"(தரிசபய.பத்திசார..23). 
2. நிரய (நரக)வகை (சிவதரு.சுவர்க்கந.115); 

8௪1 3. ஒரு முனிவர்; 8 ஊர் 757 

821. பச/ப/ 2 த. கிரது 



கிரந்தகர்த்தா 
கிரந்தகர்த்தா //௭2௪-/அர2, பெ.(ஈ.) 

நூலாசிரியன்; 801௦1 07 8 0௦0, மாரா. 

[5/1 7௮717௮: த.கிரந்தகாத்தா.] 

கிரந்தகாரன் ௭72242, பெ.(ஈ.) 
1. கிரந்தகர்த்தா பார்க்க; 866 //2702- 
(ச்சி, 2. மதிப்புர வில்லாதவன்; 
பனா 1761101. 

ரர். ராகா த. கிரந்த, தாரன் - 
உடைவறைம் பெயரீ£று. ] 

கிரந்தனம் ஈர்னசோலா பெ.(1.) 1. அழுகை; 
6600. 2. ஒலி; 0௫, 85 ௦4 0105 (யாழ்.அக.). 

[5/. ரா272 2: த. கிரந்தனம்.] 
கிரந்தித்தொய்வு பான) பெ.(ா.) 

புண்களால் தோன்றும் நோய்வகை; 9 
01568586 (யாழ்.அக.). 

[கிர.நீதி-தெ௱ய்;] 
[5/1. ராசா! த. கிரந்தி] 

கிரமக்காரன் /1721772- 02712, பெ.(ஈ.) 
ஒழுங்காக நடப்பவன் (யாம்.அக.); ஙூஏ|- 
௦6860 0௨௨௦. ஈக ௦7 0000 ௦௦0 ப௦. 

த.வ. நன்னடையல். . 
[5/8. சரச 5 க. கிரமம். காரன் 

உடைமைப் பொருள்ஈறு.] 
கிரமச்சா /ரச௱2௦௦௪ பெ.(ஈ॥.) கோள் 

கணக்கின் உறுப்பு; 816 ௦4 ஐ 180616 
060/081௦ஈ. 

[5/0 க௱சாற்ச 5 த. கிரமச்சா,] 
கிரமசிருட்டி //74/772-0//ப]£/ பெ.(ஈ.) 

இயற்கை (பிரகிருதி) முதல் மண் (பிருதி) 
வரை ஒன்றன்பின் ஒன்று அடைவே 
படைக்கப் படுகை (வேதா.சூ.80); 665161 ௦7 1665 006 சரிடா ள், 019. 7 
)//4202/-0/7ப/]1]/ 

[25742 /மாசா2பாமும் த.கிரமசிருட்டி.. 
கிரமதாடி (௮772-02 பெ.(ஈ.) மறையின் ஒழுங்குமுறை தவறாமல் (கிரமபாட) ஒதுவதில் 

வல்லவன்: ௦௨ 4/6[1-467560 16 [6 78௦௮ 6௦0 ௦11600 6 பச இவனவுதாணி யவன் கிரமதாடி “(பிரபோத,// து, 
[54 47௪௪-0025 5 ௧. கிரமதாடி..] 

26 கிராம்பு 

கிரமதாவா 6ர்௯ா௪/௪2, பெ.(ஈ.) ஒழுங்கு 
வழக்கு; 01101௮! 5ப!(, £60ப!௮ா 5பர1(. 

[5/0. 4௭71202022 த.கிரமதாவா.] 
கிரமப்பிரசவம் (172/772-,0-0/922127. 

பெ.(.) இயல்பான பிள்ளைப்பேறு (இங். 
வை.393); ॥0௱வி, 68337 06114௫. 

த.வ. பிள்ளை நற்பேறு. 

[5/1.//277270/2-220/225. கிரமம் சவம், ]] 
கிரமுகம் 6/277ப9/7, பெ.(॥.) பாக்குமரம்: 

21608 றவ௱. 

த.வ. கமுகம். 

[5 //2/॥/௪ 2 த. கிரமூகம், ர] 
கிரயசாசனம் ,4/2/௪525௪ர௪௱7 பெ.(ஈ.) 

விற்பனை ஆவணம்; 61 ௦7 8௮16, 8௮16-02௨0. 
[5/1. /2:222௪ 5 க. கிரயாசனாம்.] 

கிராகதி சரச பெ.(॥.) செடிவகை: 
1760௦, ௦க!(௪. 

கிராம் (சதா பெ.(ஈ.) கடிவாளம் (பிங்): டாரரி6. 
[5/1 ராசர்ச 5 த. கிராம். ] 

கிராம்பாணி 4/727/77.2.217/ பெ.(ஈ.) கிராம்பு 
வடிவிலான ஆணி வகை: ஈ௮॥ “65௭010 
8 01016. 

த.வ. இலவங்கவடிவாணி. 

[கிராம்பு ம் அரி] 

கிராம்பு ச்ச௱ாச்ப பெ.(॥.) 1. இலவங்கம் 
(திவா.): 01046. ௨. கிராம்பு (இலவங்கம்) மரம் 
(சீவக.1901): ௦0௩6-116௨. 

[0. ர௮/௮/ப/ 2 த, கிராம்] 



கிராமக்கணக்கன் 

கிராமக்கணக்கன் 47472-/-2/௪42 

பெ.(॥.) ஊர்க் கணக்கு வேலை பார்ப்போன்; 

411802 8000பா(கார். 

த.வ. ஊர்க்கணக்கன். 

/கிராமம்-கக்கள்.] 

[51ம் ரா212 2 த. கிராமம்] 

கிராமக்காவல் 2772-4221  பெ.(॥.) 

1. ஊர்க்காவல்; 8613/06 01 8 41/11/௨068 

வர்றா. 2. ஊர்க்காவற்காரன்; 411806 

ங்கா. 

த.வ. கர்க்காவலன். 

[கிராமம் -காவல்.] 

[5/4 தா21௪2 கிராமம்..] 

கிராமச்சாவடி /277௪-௦-0அ/௪௫் பெ.(0.) ஊர்ப் 

பொதுவிடம்; 0பம॥/6 ௦பரிரோ9 1ஈ 8 பர/206. 

த.வ. சகளர்ச்சாவடி. 

[கிராமம் -சாவ... 

[5%1. ராச? த.கிராமம்./ 

கிராமச்செலவு //4772-0-0௪/210) பெ.(॥.) 

ஊர்ப் பொதுவில் செய்யப்படும் செலவு; 

941௮06 ௦௦ம் பர 10 16 ஒர்க் 

௦4 ஒப1௦ ரபா௦1௦5 (166 1950/415. 

த.வ. ஊர்நலச் செலவு. 

/கிராமம்* செலவு] 

[8/0 21122 கிராமம்] 

59 கிராமதேவதை 

சொத்து; [19/15 ௨0/60 ॥॥ 0௦௱௱௦ 03 

180675, 85 106 றா௦0ப06 07 1௦௦6 

1100 112625 ௦0 ௦௦ா௱௦ 18ம், 18/65, 

1/5121165 610. 

[561, ரா2ச752/7ப02)22கி. ரர ம 

சமூதாயம்] 

கிராமசாந்தி /ரசாச-22ா0] பெ.(॥.) 

சிற்றூரின் நன்மைக்காகக் அவ்வூர்த் 

தெய்வத்திற்குச் செய்யும் பூசை (சடங்கு); 

ா௦ற/(/க1௦௫௫ சாடு (௦ 146 [பர் கரு 

0ஏ10/ 07 8 411806. 

[கிராமம் * சாத்தி] 

[8/ம ராச 2 த. கிராமம்] 

கிராமசிம்மம் ர்சாச-அ17,  பெ.(.) 

நாய்; 009, 85 18 ௦ ௦4 (66 911896. 

"கிராமகிம். சம். போலே படுத்திருந்து ” 

(குருபரம்.பன்னி: 7777] _ 
[5ம் ராசராச: கிராமசிம்பம்] 

கிராமணி சாகாக் பெ.(7.) 1. சிற்றூரின் 

தலைவன்; [68008 ௦014 8 4//806. 

2. தலைமையானவன் (கூர்மபு.ஆதவர்.4); 

183021 0 ௦1/67. 3. சிற்றூரான்; 968581, 

ரி180. 4. சான்றோரிலும், கைக்கோளரிலும் 

ஒரு வகையினர்க்கு வழங்கும் சிறப்புப் பெயா்; 

0௦ ௦74 5016 க்குச் வாம் 4௮42/225. 

த.வ. ஊர்த்தலைவன். 

[9/1 ராசராசா/ 2 த. கிராமணி] 

கிராமசடகம் ///சா2-2௪0௪7௮, பெ.(.) கிராமத்தார் /சச௱சா£தி; பெ.(7.) சிற்றூரில் 

ஊர்க்குருவி; 006510 50வா௦ய (சா.அக.). 

[கிராமம் 4 சடகம். ] 
வாழும் மக்கள்; 1ஈர௮0ரகா[5 04 ௮ 11906. 

த.வ. ஊர்மக்கள். 

[5/0 12727: த.கிராமம்?கிராமதிதரா. / 

கிராமத்தான் /4247௪112, பெ.(ஈ.) 

நாட்டுப்புறத்தான்; [ம5110, பாெ!(/260 

0615௦0. 
த.வ. ஊரான். 

[5/0 27122 த.கிராமம் ௮கிராமத்தாள்..] 

கிராமதேவதை /82712-22022௮ பெ.(.) 

ஊரைக் காவல் செய்து மக்களைக் காக்குந் 

தேவதை; 1ப(9180ு கெடு ௦1 ௮ 11206. 

த.வ. ஊர்க்காவல்தெய்வம். 

[கிராமம் - தேவதை. ]/ 

[5/4 ராசராச: த.கிராமம்.] 



கிராமநத்தம் 60 கிராமாதிகாரி 

கிராமநத்தம் 212-௪12, பெ.(॥.) 
ஊரையடுத்து வீடுகள் கட்டக்கூடிய இடம்; 

01௦பா௦் 1 ௨71806 561 8081 10 ௦பரிய்0 

00585, 4111806 5116. 

த.வ. களர்ப்புறம். 

[கிராமம் * நதீதம்.] 

[5/0். 07277722-த.. கிராமம்...] 

கிராமப்பிரதட்சிணம் /72/772-0-0/205/07௮/77, 

பெ.(॥.) ஊரைச் சுற்றுதல் (ஊர்வலம்); 

9௦௦6$5800॥ ௦பா0 3 41806 0 81 1௦ ளார். 

த.வ. ஊர்வலம். 

[5/1. ராசராச [202/0/722த. கிராமப் 

பிரதட்சிணம். ] 

கிராமப்பிரவர்த்திகம் பாசாச-0-௦/௪ 
ஈனப், பெ.(ா.) ஊர் அவை; 441806 

௦௦பா௦॥. 

[511.௪ * ர்சகார்ர22 த.கிராமப் 

பிரவாத்திகம்..] 

கிராமபாகம் /சாச-027௮1, பெ.(ஈ.) 
தாங்கள் விட்டுக்கொடுத்த சில 
உரிமைகளுக்காக நிலக்கிழாருக்குச் 
சிற்றூரார் செலுத்தும் விளைச்சலின் ஒரு 
பகுதி; ௦10 ௦7 6 002 0614/760 1௦ 
16 7/7220275 01 8 41806 1ஈ 1/2 ஊரன் 
௱௱£85 916. 

த.வ. பகுதி. 
[கிராமம் - பாகம்,] 
[5/6 ராசராச: த. கிராமம், ம் 

கிராமம்" பாசக, பெ.(ஈ.) 1. மருத 
நிலத்தூர்; 411806 ஈ ௮0 801/௦பிர்பால 1௮௦. 
'அந்தணருறைதருங் கிராமம்" (ரணி. 72- 
702-3]. 2. ஊர்; 411806. 3. பண்களின் 
சேர்க்கை வகை (பரத. இராக.80): 
௦91௦ ௦4 ஈப51021 ஈ௦12௦ 990 ஸர 
80 008 (66 50816. 

[5/4. ராசராச 5 த. கிராமும். ] 
கிராமம் பாச்ச. பெ.(॥.) நீர்ப்பறவை 

(பிங்); புலரா 1941. 

[24 சாச5 த. கிராமம். ] 

கிராமாதிபதி /ுசராசமிறச2] பெ.(ஈ.) 
ஊர்த்தலைவன்; 1690 01 8 411806, ஒ்சா 
16 டா௦01/610, 1680௭ 0 ௦௦16௦101 ௦4 
(6 [6/ப6 ௦0 00 ா௱ார் 800௦0௦பார். 

த.வ. ஊர்நாயகன். 

[5/2 91211242017/0௪॥/2: த. கிராமாதிபதி ] 
கிராமாந்தரம் சாசா221௮), பெ.(ஈ.) 

நாட்டுப்புறம்; [பா]! 8118. 
[5/ம. 97271274௮7/௮/௪ 5 த. கிராமாந்தரம்.] 

கிராமமானியம் 212-77௮, பெ.(ா.) 
பல, தலைமுறையாகக் கொடை பெற்றோர் 
(இனாம்தார்) நுகரும் இறையிலி நிலம்; |8ஈ0 
6)09460 ௨81-1௨௦ ௦ூ ௮ 1876011௮10 

0ா௦01ல0 07 8 081 ௦7 16 ரி11806 18௮105. 
த.வ. இறையிலிநிலம். 

[5/1 72772 /7721)/22த. கிராமமாணியம், / 
கிராமமுன்சீபு சாச-௱பர5ப பெ.(ஈ.) 
ஊரை நிருவாகம் செய்பவர்; ஊரையாளக் 
கூடிய பதவியிலிருப்பவர்; (1880 ௦7 ௮ 411206, 
465160 மரம் 1ப௦1௦1௮1, ஊ௱ர்ல! ௭0 0௦106 
00௦615, 8 01106 069160 ந (6௨ இர்பேர். 

த.வ. களர்நில அலுவலர், ஊர் நாயகம். 
[5/4. ராசாச* த. கிராமம் 4 முன் சிப 

கிராமமேரை சச. கன பெ.(ஈ.) 
சிற்றூர்களில் வேலைக்காரரின் உரிமை 
(சுதந்திரம்); ௮110887௦06 ௦07 8 0௦1௦1 ௦7106 
20 ௦16 11806 ௦7410675 8ர0 ஒருவா 16. 

[5/1. ராசாச-௱ 222 கு.கிராமயபேோரை.] 

கிராமாதிகாரி காசிபர் பெ.(ஈ.) 
கிராமாதிபதி பார்க்க: 566 (0727727000 

[5/(.97ச71௪-௪ப1/(சர்௧த. கிராமாதிகாறி]] 



கிராமியம் 61 

பெ.(ஈ.) | கிரிகிரி சப்ரா கிராமியம் ய்க்ாப்சா, 

1. தாழ்ந்தோருடைய கொச்சைப் பேச்சு 

(இலக்.வி.635, உரை); £ப5110, /ப[08 

306600; 1810ப806 04 பா௦ப!ர்பா60 060016. 

2. இழிவானது; ௦810815௱, [௮1 க்ப் 15 

௦௦ப0(. "கிராமியமாங் கருமச் சழக்கில் ” 

(நான வா. நிருவா. 11. 

[5/1 ராசாற௪ 5: த. கிராமியம்] 

கிராமியன் ஈர்சாராற்ச, பெ...) நாட்டுப் 

புறத்தவன் (சூடா.); 91189௦, [ப5 (10, 

16௨5. 

த.வ. நாட்டான், நாட்டுப்புறத்தான். 

[51 ராசா 2 த. கிராமியன்.] 

கிராவாதி சச் பெ.(॥.) இரும்பு 

(யாழ்.அக.); 1௦1. 

த.வ. இரும்பொன். 

கிரான் 72, பெ.எ.(௮0].) விலை மிகுந்த; 

063, [ரர றா1௦௨0. 

[பி. ரா 2 த. கிரான்.] 

கிரி! காம் பெ.(ஈ.) பன்றி; 109-008. 

"தரியுங் கிரியும் பேரையுஞ் சீரையுங் கேட்டு" 

[வெங்கைககோ. 122), 

[51ம் /47 5 த, கிரி] 

கிரி? ரர் பெ.(ஈ.) மலை: ॥॥!, ௱௦ார்வா. 

"கொண்டல்கொள் கிரி” (ராரன.50, 707. 

[5/6 ரா 2 த. கிரி] 

கிரி” ரு பெ.(ா.) பிணையாளி; 105180. 

திரிபிருக்கிறவன் 
[2 வர். கரி : த. கிரி] 

கிரிசன் 

பெ.(1.) மருட்டுப் பன்றி 

(திவா.); 600 1௦0. 

த.வ. காட்டுப்பன்றி. 

[5/1 ரா்7/7 607 2 த. கிரிகிரி.] 

கிரிகை! 47/9௮] பெ.(.) கிரியை பார்க்க; 
566 ப! 

[5/ம் ற்சி 2 த. கிரிகை.] 

கிரிச்சம் 6/72௦௮47, பெ.(॥.) வருத்தம், 
துன்பம்; ௦1741௦ ப௫ு, 11௦ப0்16, ஈகா. 

"காரளைநீ கிரிச்சமெல்லாங் கழித்தி” 

(கம்பரா. திரு முட..227. 

த.வ. ஏதம். 

[8ம் 7௦00/௮ 2 த. கிரிச்சம்..] 

கிரிச்சரம் //2௦௪௮4, பெ.(.) கிருச்சிரம் 

பார்க்க: 566 60/0002. 'கிரி.*சர மென்ப 

மன்னே '(காசிக.வியாதன்.சாப. 74]. 

[5/1 47200௪ 5 த. கிரிச்சரம்,] 

கிரிச்சரரோகம் /6/7202/2-/07217, பெ.(॥.) 

சிறுநீர் நோய் வகை (சீவரட்.); 8 பாராவறு 

0156856. 

[8/4 /7 2௦07௭4 2 த. கிரிச்சரரோகம்..] 

கிரிச்சிரம் 44722௭, பெ.(.) கிருச்சிரம் 

பார்க்க; 566 ப2௦/௮17. 'சாற்திராயசாள 

கிரிச்சிரம் ' (காருர்சிப்பு, சி)/1..573. 

[5 000/௪ * த. கிரிச்சிரம்.] 

கிரிச்சிரீட்டம் ா்வ்ப்கார, பெ.(ஈ.) 

கிரிச்சரீடம் பார்க்க (யாழ்.அக.); 566 

/0/700277/24771. 
கிரிசம் /7/2சா,பெ.(ர.) மென்மை (யாழ்.அக.); 

௨௦655, 1ர்ரா255, 18006ர655. 

த.வ. இளந்தை. 

[9/4 4௪௪ 2 த. கிரிக்] 

கிரிசரம் 472௪௮, பெ.(.) மலையிற் பிறந்த 

யானை (திவா.); 61/60 வர், 85 ௦௦ [ 

௱௦யா1வா. 

த.வ. மலையானை. 

[5/4 ரரா*மச௪ 2 த. கிரிசரம்.] 

கிரிசன் சச பெ.(ஈ.) சிவன்; 3/௪, 85 

பெ 1ஈ 141. /6௪/௪22. “கிரிசனை 

யுன்னி (பாரத. அருச்சுனன்: 297, 

[5/7 மோட் 2 த. கிரிசன்.] 



கிரிசு 

கிரிசு 720, பெ.(1.) கிரிசுக்கத்தி பார்க்க; 
566 8/775ப-/- 21017 

/[7. /0/ப5ப 2 த. கிரிசு..] 

கிரிசுக்கத்தி 0720-௪1] பெ.(ஈ.) 

குறுவாள்; ராவு 080067, 5! 00ப016- 

600680 5400. 

த.வ. சூரிக்கத்தி.. 

[கிரிசு-கத்தி.] 

[5/0 001502 த..கிரிசு..] 

கிரிசுவா 4/7/5படசி பெ.(.) தக்கசன் மருகன்; 
500 "(எங ௦7 1 2227 (அபீ.சிந்.). 

கிரிசை! 87/25] பெ.(ஈ.) மலைமகள்; 2௪7௪1 
85 60 ௦4 6 ஈர்௱கில௪. "பார்ப்பதியே 
வம்பறு கிரிசை " (திருவானைக், கோச்செங் 
27), 

[5/. ரர/௪ 5 த. கிரிசை, ் , 
கிரிசை* 47/2௮! பெ.(ஈ.) கிரியை பார்க்க: 

566 பும் 

கிரிட்டணம் 11௮1௮7, பெ.(ா.) உறைப்பு 
(யாழ்.அக.); பாவா. 

கிரிட்டம் ரசா, பெ.(ஈ.) 
பார்க்க; 566 7472௪7. 

கிரிதுர்க்கம் பட்டக், பெ.(ஈ.) 
மலையாலான அரண்; ஈர 101, ஈ௦பார்வு 
5110190௦10. “பேோரரணான கிரிதாக்க 
நீக்குதல்" (ஒருதுறைக்..41) 

த.வ. மலையரண். 

கிரிட்டணம் 

[5/4. ரா“ 01௪5 த. கிரிதூரக்கம்.] 
கிரிப்பிரதட்சிணம் /ர்ட்ம -2/7202/0/௮. 

பெ. (ஈ.) இறைவன் உறை யும் நல்லிடமாய் 

ம் கிரியாசத்தி 

உள்ள மலையை வலம் வருகை; 90110 10பஈ0 
8 880160 ॥! 1௦0 161 1௦ 10ம். 

த.வ. மலைவலம். 

[5/4 9ர7-மர20000௮2த.கிரிப் பிரதட்சிணம்] 
கிரிபுட்பகம் //2ப/0௪9௮/7, பெ.(॥.) நறும் 

புகைத்தி (சாம்பிராணி); 6820 (சா.அக.). 
கிரிமல்லிகை ரட்1௮//௪௮] பெ.(ஈ.) 1. கசப்பு 

வெட்பாலை (மரவகை) (பதார்த்த.235); 
0016551081. 2. நீண்ட மரமல்லிகை: 1001௮ 
0010%, /4///781௦/௪ 071715/5. 

த.வ. காட்டுமல்லிகை. 

[கிரி-மல்விகை..] 
[5/6 ஏர்/2 த. கிரி] 

கிரிமிஞ்சி ட்ா பெ.(ஈ.) ஒருவகைச் 
சிவப்புச் சாயம்; ௦௦௦1171621, 1௨ 0160 
16௮16 115601; 5081எர 51பர, 

[0ி. ராம் 2 த. கிரிமிஞ்சி] 
கிரிமிஞ்சிப்புமு ்ா12-௦ப/,  பெ.(ஈ.) 

புழு வகை; 000168! 85601, 000/5 
090௦1. 

[கிரிமிஞ்சி*புழு.] 

[5/1 ரர்ாம்2த. கிரிமிஞ்சி.] 
கிரியன் /ந்ச, பெ.(.) சேரன் (யாழ்.அக.); 
6 642/0. 

கிரியாங்கக்கட்டளை /ீப/ 2172-6 62]/2/9] 
பெ.(.) நடப்பு நெறி (சடங்கு விதி); 
68௱௦0/916 . 

[கிரியாங்கம் 4 கட்டளை / 
[5/1 (பட்ச 5 ௧. கிரியா, / 

கிரியாசத்தி /ர்2-2௮// பெ.(ஈ.) ஐந்து 
(பஞ்ச) ஆற்றல்களுள் ஒன்றாகி உலகப் 
படைப்புக்களைச் செய்து, அச்செயல்களுக்கு 
"டாக உள்ளுணர்வுகளை ஆதன்களுக்குக் 
கொடுக்குஞ் சிவஆற்றல் (சி.சி.1, 63); 58:25 
ஊனு வார் நாவர068 196 65016 வர 
91085 80 $ப01/௨ 6௦0165 ஈம மா1 
620611/6006-0181௨5 8000101109 1௦ (௨ 
(2//77௪, 006 ௦7 /௪//5- 827] 

த.வ. ஆக்கசத்தி, 
[கிரியா-சத்தி] 

[5/4. (ற்சி 2 த. கிரியா ர] 



கிரியாசைவம் 

கிரியாசைவம் ரூ/ச-2௪ந்௮, பெ.(ஈ.) 
பதினாறு வகை சிவனிய சமயங்களுள் 

செயல்களையே முகாமையாகக் கொள்ளுஞ் 
சமயம் (த.நி.போ.256); 8 881/8 5601 கர்/௦் 

01/65 றா௦ாாறாஊா௦6 (0௦ ா!1625 80 

௦6௭௭௦01615, ௦16 8601 01 16 ௪%்:௮/77. 

[54ம் (பும்௮7 52ற்௮2த. கிரியா வம்.] 

கிரியாத்து /ப்ந்ச//ப பெ.(॥.) செடிவகை; 
பொ 4. 

[5ம் (மாசா 2 த. கிரியாத்து../ 

கிரியாதிகாரன் அாட்-ச2௪42, பெ.(ஈ.) 

பிள்ளையார் (யாழ்.அக.); 600 ௮72252. 

ரசம். பற்ாச2//(2௪ 2 த. கிரியாதிகாரன்.] 

கிரியாதீக்கை ு்ச-2/4] பெ...) 
கிரியாவதி பார்க்க; 566 66/72/2071 

[57ம் ற்சி 2 த. கிரியா, கிரியா 4 இணை 

2தீகிறக..] 

கிரியாபதம் பாரம்மா, பெ. (ஈ.) 

வினையமுற்றுச் சொல்; 1/16 பாம், ௨5 (66 

0 0௦1100 801/௦. 

[கிரியா -பதபம்.] 

[5/0 பும்ச 2 த. கிரியா] 

கிரியாபாதம் பா/2-௦22௮, பெ.(ஈ.) 

சிவாகமத்தில் பராபராக்கிரியைகளின் 

வகைகளைக் கூறும் பகுதி; 116 56014௦ ௦1 

6 52942777௮7, பார் 06௮15 மார் (0௦ 

௩௦0௨5 07 ௩௦510. 

[கிரியா பாதம்./ 

[5/ம் ும்ச 2 த.கிரியா..] 

கிரியாபூசை /(பு/2-005௮ பெ.(ஈ.) 

சிவாகமத்தில் கூறியுள்ள வழிபாட்டுமுறை; 

(0௨ ௦50 017860 1௦ 8௪ ரா௦படுர் 

[4121/27 

/கிரியாரழு சை. 

[51ம் ஸ்ர்ச2 த.கிரியா.] 

கிரியாமார்க்கம் ஸீட்ச ராசிக்கு, பெ...) 

முத்தியடைவதற்கு வழி வகையான (உபாயம்) 

செயல்கள்: [1165 ௮0 067௨௱௦0/65 85 16 

ாஊவா5 1௦ எரி 58081௦. 

[5/0 ற்சாரசா/௪ 2 த. கிரியாமாரக்கம்..] 

63 கிரியேந்திரியம் 

கிரியாலோபம் /ந்/2-/25௮/77, பெ.([.) வேத 

ஒழுங்கு நடப்பை (வைதீகச் சடங்கு) 

கடைப்பிடிக்கும் போது சுருதி முதலியவை 

உறுப்புகளால் செய்யும் செயல்களில் நேருங் 

குறை; 00/8510ஈ 10௦ றனார்0௱ 0ப1/65 

௦0௮60 ௫ அப 610., 

[5/0 ப்ற்ா27/2022 த. கிரியாலோபம்,] 

கிரியாவதி /ஈந்சசர் பெ.(ஈ.) குண்டல 
மண்டலாதிகளையும் மறை(வேதி)களையும் 

புறத்தே அமைத்து ஆகமத்திற் கூறியபடி 
செய்யும் ஒளத்திரி தீக்ஷை வகை (சி.சி.8, 3, 

சிவாக்.); 24௦0 0௪௭௦ ரா வ் க 

0 பாப 2010௮1 றனார்ாா5 16 160655எரு 

(1165, 98 015(. 1. 827௪1௪4. 8 [0 ௦7 

௪ பப்பி 
[5/1 புற்சிபசர் 2 த. கிரியாவதி] 

கிரியாவான்' /ாற்சச, பெ.(॥.) ஒழுக்க 

முள்ளவன்; 006 18௦ பேடு ௨705 4/5 

0பர65 88 01021160 1ஈ (110 ப 5௪2025. 
த.வ. நெறிமுறையாளன். 

[5/0 மாற 2 த. கிரியாவான்.] 

கிரியாவான்” பவட பெ.(ஈ.) 

மனத்தால் பூசனை செய்பவன் 

(ஞானபூசா.14, உரை); ௦0 ௦ ஈவு 

/051105 000. 

[$5/ம் ாற்ச 2 த. கிரியாவார்..] 

கிரியாவுத்திரி எற்சுயர்று.. பெ.(ா.) 
கிரியாவதி பார்க்க; 566 44/20௪0 

கிரியாவூக்கி ரீசர் பெ.(ா.) தான் எந்த 

வகை மாற்றத்திற்கும் உள்ளாகாமல் தான் 

சேர்ந்துள்ளதில் வேதியியல் மாற்றத்தைத் 

தூண்டுவதற்கான பொருள்; 0௪1815. 

த.வ. செயலூக்கி. 

[5ம் ுற்ச2 த. கிரியா.] 

கிரியேந்திரியம் சுட்ட, பெ.(ா.) 
செயற் கருவிகள் அதாவது ஐவகைப் 

புலன்கள்; 003௮15 ௦1 ஈ௦௦1௦17 8011௦7 ௮0 

(ஷூ 816 50 08160 10௦0 (6 1146 

0ர்னாம் 200௦05 ॥ஈ 16 0௦0 (சா.௮க.). 

[கிரியை - இந்திரியம்..] 



கிரியை 

கிரியை பாட்சு பெ...) 1. செய்கை; 90௦1, 

901100, 0660. 2. சிவனை மறைகளில் 

கூறியவாறு புறத்தாலும், அகத்தாலும் 
வழிபடுகை (சி.போ.பா.359); 860000 ௦7 16 

1௦பா*010 ௱௦5 ௦04 அார்வாரா0 881210, 

வாம் 0091515 10 0800 அக்கி எரர் 
1165 80 06₹௨௭௬௩௦/65 ௦ா6501060 ॥ஈா 116 

242/7725.3. இறந்தோர் பொருட்டு செய்யும் 

செய்கை; பாவ! ரர்5 80 50/65, 

வேளா 074 077110 0௦01811005 1௦ 16 

0606858680 8106851018. 4. தாளப் 

பிராணத்தொன்று; ௦06 07 ௩685 பாரா 

பா6, 006 07 180 7/2/2-0-0/21௮7. 

5. வினை; 4610. 6. கிரியாசத்தி பார்க்க; 
566 /0//2-2௪111 7. கிரியாவதி பார்க்க 
(சி.சி.8, 3); 566 40/72/2011 

த.வ. செயல். 

[510. ற்சி 2 த. கிரியை] 

கிரியைக்கேடு /வாட்௪்/-/20ப. பெ.(ஈ.) 
முறைகேடு; 510961!11655, 060 ௮ப௦6ர, 
0150106111 655 . 

[கிரியை-*கேடு.] 

[5/6 (பட்ச 2 த.கிரியை.] 
கிரியைகெடு-தல்/எ்ந்ச்/ங்- 4 செ.கு.வி. 

(4...) ஒழுங்கறுதல்;: 1௦ 0௦ 018010811௬, 
501/8114/, 065111ப(6 ௦7 9000 0௦10 ப௦, 
ராபி ா ஈஸ்16. "கிரியை கெட்டவள்" 

[கிரியை -கெடு-,] 

[5/1 பட்ச கு. கிரியை..] 
கிரியையில்ஞானம் /ப்ப்ஸ்ப்்ரீசா௮7, 

பெ.(॥.) மனத்தால் பூசனை செய்யும் 
பொழுது நிகழும் நுகர்வு உணர்வு (சி.பொ. 
பா.8, *_ 2, பக்.358): 60819(1௦ ௦01110 
போ ௱ா(வி ௦50. 

[5/1 ்டா/௩72722 த. கிரியையில் 

ஞானம்.] 

கிரியையில்யோகம் 

பெ.(॥.) மனத்தால் செ 
(சி.போ.பா.8, 1, 2 பக்.35 

01 5௧. 

ட )244.7, 

ய்யப்படும் பூசனை 

3); ளர்க! ௩௦0 

கிரியையிற்கிரியை 

கிரீட்டுமம் 

[5/0 /ற/2)/0722: த. கிரியையில்யோகம்,] 

பட்டப்] 

பெ.(॥.) சிவாகமத்திற் கூறிய வாலிப்பு 

முறைப்படி (சுத்தி முன்னாக) சிவகுறி 

(சிவலிங்கம்) வடிவிற் செய்யும் பூசனை 

(சி.போ.பா.பக்.357);  பா!11021௦ ரூ 

௨2௦165 8ஊா/௦/160 1" 242/77225. 

[5/6 (ற்சி த. கிரியையிற்கிறியை, ] 

கிரியையிற்சரியை /்ட்ணர்- 2௮/௮] 

பெ.(॥.) சிவபூசனைக்கு வேண்டப்படும் 

துணைப் பொருட்களெல்லாம் செய்கை 

(சி.போ.பா. பக்.357); ௦௦1௦6௦1400 ௱81611415 

1௦ 16 ௦510 ௦4 கச 

[5/4. (ப்ச் ற்22த. கிரியையரிர்சரிமை,.] 

கிரிராசன் 7722௪2, பெ.(ஈ.) பனி (இமய) 
மலை (பிங்.); / 72/4௪, 85 16 [0 ௦7 
ா௦பார்215. 

[கிரி-ராசன்.] 

[5/0 ஏர் த.கிரி] 

கிரிராளி ரட்சகர் பெ.(.) பச்சைக் கருப்பூரம்; 
0006 0௨௦ (சா.அக.). 

கிரிவாணம் /ஏீர்டீசரசா, பெ.(ா.) நீலாஞ்சனக் 
கல்; வாரு. 

[$/ம. 772 த.கிரிவாணம்.] 
கிரீச்செனல் 40/02! பெ.(ஈ.) ஓர் 

ஒலிக்குறிப்பு; ௦ஈ௦௱, 819810 ஊாஉ/பா0 
50௦பா0. 

[க்ரீச் 4 சனல். 

கிரிசன் 64/2௪, பெ.(ஈ.) சிவன் (பிங்: ந, 
95 1010 ௦71/4. (5/5. 

[5/ம். 9ர7*/௪ 5 த, கசன். ரீ 
கிரீட்மருது /்ர்ர்ப்ராச-1ப2ப பெ.(.) 

முதுவேனிற் காலம்; $ப௱ா௱ா, 1உ௱௦௱ர5 
௦4 28/80 சிஜி 006 ௦74 பப. 

[5/7 சகச 5 கிரீட்மருது.] 
கிரீட்டுமம் 8/7 0கர௱, பெ.(1.) முதுவேனிற் 

காலம் (பிங்.); ௦1 86250, 1௨ ஈ௦௱ர்6 ௦7 
22/80 சீர் 

[541. ராச 5 த. கிரீட்டுமம்..] 



கிர்டதாரி 

கிரீடதாரி 0/2 
முடிவேய்ந்தோன்; ௦6 ௦ ௦5 8 

0120, 098௦0 ஒார௦6, 80. 

[5/0 சபா 2 த. கிரீடதாரி] 

கிரீடம்! 4/௪, பெ.(.) மணிமுடி (திவா;); 
௦௦, 0/0. 

[58ம் ௪ 2 த. கிரீடம்] 

கிரீடதாரணம் ///2௪-7௮4௮1௮,  பெ.(ஈ.) 
முடிசூடுதல்;௦:01/419, 6௦1௦0௮1௦. 

/கி71ம் - தூரம்] 

[5/6 2 த. கிபப்_ம்] 

கிரீடாதிபதி /7/22210௪ம் பெ.(॥.) முடி சூடிய 
மன்னன்; 008060 (பர. 

[5/1 /ப7/42௪017௦௪1/ 2 த. கிரீடாதிபதி.] 

கிரீடாப்பிரமவாதி ////22-2-0௮ரச121] 

பெ.(1.) உலகத்திலுள்ள தோற்றங்க 

ளெல்லாம் முழுமுதற் பொருளி (பிரமத்தி)ன் 

விளையாட்டென்று எடுத்துரைக்கும் 

சமயத்தான் (தத்துவநிஜா.94); 8 5601 ௦7 

522௮70558௦ 1010 1௬௧1 வ! 16 

௮855181௦75 1ஈ (0௨ பார்பனா56உ 8௨ மபர் 

(௨ 50017 ௦7 மா௭்றாகா. 

கிரீடாபர்வதம் ///272-௦௮7:௪௦௮, பெ.(ா.) 
விளையாடுவதற்கென அமைக்கப் பெற்ற 

செய்குன்று; ஈா௦பா0 660160 10 ௨514௨. 

[56 0722 பர்வதம் 2 பருவதம்... 

கிரீடி' 447/2 பெ.(.) 1. அருச்சுனன் (திவா.); 

கி/பாச. 2. மணிமுடி அணிந்த மன்னன்; 

(9. 
[5/6 மீர் 2 த. கிரீடி] 

பெ.(ஈ.) 
65 கிருகசாரி 

கிரீடி“-த்தல் 7, 11 செ.கு.வி.(3.1.) 
1. விளையாடுதல்; 10 8௦0, 183. 

'கிரீடிக்கு.ம் பாடும்” (புதினொ. பொன் வார், 
477. 2. புணர்தல்; 1௦ 000516. 

[5/7 07022 த. கிரீடி*-தீதல்.] 
கிரீடை 724 பெ.(£.) 1. விளையாட்டு: 13), 

50011, உஊ௱ப5ஊ௱சார். 2. மகளிர் விளையாட்டு 

(திவா.); 08516 ௦01 ௩/௦௱. 3. புணர்ச்சி 

(சூடா.); 000ப/21100, ௦௦14௦8. 

[561. 07/0௪ 2 த. கிர்டை.] 
கிரீதம் 8722, பெ.(ஈ.) மென் சுண்ணம்; 
லி (சா.அக.). 

கிரீதன் 47/2௪, பெ.(1.) பெற்றோரிடமிருந்து 
விலைக்கு வாங்கப்பட்ட தன்னேற்பு 
(சுவீகார)ப் புதல்வன் (ஏலா.31); 50, 

பா௦2560 100 ர/5 ஈ௪ர்பா! இனா! 30 

2000160, 006 ௦4 12 றப ஈகா. 

[5/6 மாச 2 த. கிரீதன்.] 
கிரீவநாடி சாகிற பெ.(.) கழுத்து நாடி; 

081010 816௫ (சா.அக.). 

/கிரிவம் - நாடி. 

கிடீவம் ரசா, பெ.(.) கழுத்து (திவா.); 
601. 

[5/௩ பாங்கி 2 த. கிரீவம்.] 
கிருககருசம் //ப924௪ப227,  பெ.(॥.) 

குழந்தைகளைத் தாக்கும் கொல்' எனும் 
இருமலும், துன்பமான மூச்சு விடுகையும்; 8 
90௮830௦010 51216 01 6 01௦115, 506011 

03801611560 நே 0௦8/0 1ஈ5றா௭41௦0, 

0௦௦8510060 058 116 ராவா ௦7 1௨ 

010115 (சா.அக.). 

[கிரகம் * கருசம்..] 

கிருகச்சித்திரம் 4///9.2-2-0/1175/77, பெ.(ஈ.) 
குடும்பச் சச்சரவு; 18ஊ௱॥$/ 0155821510. 

த.வ. குடும்பச் சண்டை. 

[5/% ராசா ய/ம2 2 த. கிருகச்சித்திரம்... 

கிருகசாரி 4/பரச22 பெ.(॥.) இல்லற 
நிலையிலுள்ளவன்; [0ப56௨ 0௦108. 

“பபரறமோம்பிடுங் கிருசுசாரியை பூட்டிய 
கேண்ணைமயா் (௮௫. கோபுர. 779). ் 

த.வ. இல்லறத்தான். 

[5/4 ரா7௪-௦22/7 2 த. கிருகசாறி.] 



கிருகத்தம் 66 கிருச்சிரம் 

கிருகத்தம் /ரபசா£2, பெ.(ஈ.) நான்கு | கிருகம்' 6ரபசசா, பெ.(ஈ.) வீடு; 0096. 
வகையாகக் கூறப்படும் நிலைகளுள் 
ஒன்றான இல்லறநிலை; [116 ௦71 9 

௦05680௦102, ௦06 ௦04 1௦பா 220/72/772/77. 

[5/ம். ரா 2-59/0௮ 5 த. கிருகத்தம்.] 
கிருகத்தன் /7ப7௪//௪, பெ.(ஈ.) 1. இல் 

வாழ்வான்; ॥0ப568110106, ௦06௨ ॥ஈ 16 

860000 81806 ௦1 [116 ௦1 220//2/172/71. 

2. சிறப்பான நிலையிலுள்ளவன்; |10116581, 

ட்டி ளை; றக ௦7 81௪105. 

த.வ. இல்லறத்தான். 

[5/ம.21/7௮-20472- கிரகஸ்தன்:த.கிருகத்தன்] 
கிருகப்பிரதிட்டை ப92-0-02/௪21/௮] பெ. 

(ஈ.) புது வீடு கட்டிக் கொடுத்து ஏழைக் 
குடும்பத்தைக் குடியேற்றுகை; 86811110௮3 
0௦௦1 18௱டு நோ றா ர கர் ௦05௨, 
௦£0315105, 61௦. 

த.வ. குடிபுகல். 
[541. 97/௪7: த. கிருகப்பிரதிட்டை..] 

கிருகப்பிரவேசம் //7பர2-0-௦//௪ 252/7), 
பெ. (ஈ.) 1. புது வீட்டிற் குடிபுகும் போது 
செய்யும் நடப்பு (சடங்கு); ௦806௦] 
061060 வல ௦00ப0$ு[0 ௨ ஈவு 
ப ॥௦ப56. 2. மணப்பெண்ணைக் கணவன் 
வீட்டிற்கு முதன் முறை அழைத்துக் 
கொள்ளும்போது செய்யும் நடப்பு (சடங்கு); 
ரூ 9676௨0 கற்வா அ டா 16 
151 (846 10 ஈன ஈப50270'5 [100856 

த.வ. புதுமனைபுகுவிழா. 

[5/7 91/20/2122 த. கிருகப்பிரவேசம்.] 
கிருகபதி' /ச்யரகறசர் பெ.(ஈ.) 1. வீட்டுத் 

தலைவன்; ௱95161॥ ௦14 (6 10056. 
2. இல்லறத்தான்; 1005௦ 91097 'பரிகாரங் 
கிருகபதிக்கும் பிரமசரிக்கும் பகர்ந்திடுவாம்"' 
(வதரு.பரிகார...2), 

த.வ. குடும்பத்தலைவன். 
[5%1. ரார௪42 த, கிருகபதி ] 

கிருகபதி' (7709720௪11 பெ.(ஈ.) ஒரு நெருப்புக் 
கடவுள்; 00 ௦7 16. 175 00. 

த.வ. அங்கியங்கடவுள். 

'கிருகத்தின் மமந்தாககம் மேறாமையில் 
(கய/நாயகப..20, 70). 

த.வ. மனை, இல். 

[5 ரச 5 த. கிருகம்..] 

கிருகம்* /ப9௮17, பெ.(ஈ.) மிடறு (யாழ்.அக.); 
௦2. 

கிருகரன் 6,9௮2, பெ.(.) பசி, சினம் 

முதலியவற்றை உண்டாக்கும் பத்து வகைக் 
காற்றுகளுள் ஒன்று (சிலப்.3, 26, உரை); 3 
14௮] வா ௦7 16 0௦ஞ், ௦8ப8ா0 ஈயா02, 

2௮09௭, 616., ௦006 01 /௪2௪-20. 

[5/4 7/௪ 2 த. கிருகரன்] 
கிருகவாயில் /09௮12-)-7 பெ.(ஈ.) சோறு, 

தண்ணீர் முதலியவை வாயின் வழியாக 
இறங்கும் குழாய்; (16 0885806 1ஈ 1௨ 1௨௦% 
௦ பா் 1000 8100 வகர 86௨ 0சா/[௨0 

111000 14௦ 6 8100௭௦4: சொர ௦4 10௦0 
௮0 ரோ, 06500/௮0ப5 ௦ 9ப1/௪7 (சா.௮க.). 

த.வ. உணவுக்குழாய். 

[கிரகம் - வாயில்] 

[5/4 ரி: த. கிநகம்] 

கிருகாராதனை ,/பஏ2227௮/ பெ.(ஈ.) 
வீட்டுத் தெய்வ வழிபாடு; 805] 1ஈ 1௨ 
1௦056. 

த.வ. மனைத் தெய்வவழிபாடு. 

[5/1 7/92-42-12020௮7௯ த. கிருகாராதனை. 
கிருகி ர்ச் பெ.(ஈ.) இல்வாழ்வான்; 

1005601081. *மிரமசரி கிருகியென்ன வே 
பேசு மிருவரு மே" (சை; அ ௪7.50). 

த.வ. இல்லறத்தான். 

[5/4. சாரி 5: த. கிருகி ரீ 
கிருகிணி பதா! பெ.(ஈ.) மனைவி; 

௱்81655 ௦74 1 [10 ப86, 1176. 

த.வ. இல்லாள். 

[5/4. 91//2/ 2 த. கிருகிணி ரீ 
கிருச்சிரம் / 0200௮7, பெ.(ஈ.) 1. கழுவாயாகக் 

(பிராயச்சித்தமாக) கடைப்பிடிக்கப்படும் 



கிருச்சிராகரம் 

நோன்பு; 7611910ப5 00561௩௮10௨ 107 16 

601210 ௦7 81ஈ. 'கிருச்சிரஞ் சாந்தபனா 
முதலரிதாய விரதம் ” (பிரபோத. 73, 79). 
2. நீர்ச்சுருக்கு நோய்; பா6(௮| 511101ப16. 

த.வ. நேர்ந்த நோன்பு. 

[5%7. 720042 2 த. கிருச்சிரம்,] 

கிருச்சிராகரம் 42௦024௪7௮7,  பெ.(ா.) 
கலிங்க நாட்டில் உள்ள ஒரு தூய நீர்த்துறை; 

580160 ௦௮14-0௮ ॥ 62/79 (அபி.சிந்.). 

கிருச்சிரோன்மீலனவர்த்தமம் //42௦/20- 
//202-௮//2/774/77,  பெ.(॥.) ஒரு கண் 
நோய்; 8 0/86986 ௦1 16 8/6. 

/அிருச்சிரோன் 4 மீல் 4 வாத்தமம்.] 

கிருச்சினம் 47/20/7௮77, பெ.(1.) கிரிச்சரம் 
பார்க்க; 566 4//7/222/27/77 (சா.அக.). 

கிருசம்' 42௪77, பெ.(.) இளைப்பு (சூடா.); 

8௮655, 1/ரா655, 681655. 

த.வ. இளைப்பு நோய். 

[$80். 22 2 த. கிருசம்.] 

கிருசம்” பகா,  பெ.(ஈ.) 1. உழவு; 

இ௦ப9410. 2. கலப்பை; 010ப0॥. 3. கொழு; 

மிப. 

ழ் ெ ி 
ட இ 
ட்ட டசி 

ரி ஸ்ட 

ர்வு 

க் 

ட் ப டக ப 

டு 

கிருசயம் 6422௮7, பெ.(1.) மலைப்பூவரசு; 

1 ஜ௦ாரிவ (சா.௮க.). 

கிருசரான்னம் 4/ப2சா2௮/, பெ.(॥.) 
சோற்றுடன் எள்ளுப் பொடி கலந்த உணவு 

(சைவ. பொது.544, உரை); 8 வோடு ௩௨0௨ 

04 5658௭ 80 106. 
த.வ. எள்ளுச்சோறு, எட்சோறு. 

[81. பாசக 2 த. கிருசரான்னம்.[ 

67 கிருட்டவிரணம் 

கிருசரோகம் 6/ப22-727௮/7, பெ.(ஈ.) 

உடலை வற்ற வைத்து ஒடுக்கும் நோய் 

(பைஷஜ.230); 8801814400 0156256. 

த.வ. உயிர்க்கொல்லிநோய். 

[5/1 72270௪ 2: த. கிருசரோகம்.] 

கிருசாட்சம் 6/ப-22122, பெ.(ஈ.) சிலந்தி 

(யாழ்.அக.); 80108. 

் ப வ அத ஆ. 4 டத் 

கிருசாணு பாபசகாப, பெ.(॥.) 1. பவளக் 
கொடி; 0015! [ஊ67. 2. நெருப்பு; 116 (சா.அக.). 

கிருசாந்தன் ///22722, பெ.(.) நெருப்பு; 
1:*6 (சா.அக.). 

/கிரு * சாந்தசன்./ 

கிருசாநாசி /(ாப5காகல் பெ.(.) மெல்லிய 
மூக்கு; 8 1414 1௦56 (சா.அக.). 

த.வ. இல்லிமூக்கு. 

கிருசி ப]! பெ.(ா.) 1. வேளாண்மை; 

பேல 01 5011, 111806, 80110ப11பா6. 

2. முயற்சி; 61101, எடு. 
த.வ. வெள்ளாண்மை. 

[5/7 //8/ 2 த. கிருசி.] 

கிருசிகன் 6ரப2(ர௪, பெ.(॥.) உழவன்; 

௦பி/4/31௦, ௦0, 1[கா௱உஎ. 

த.வ. ஏருழவன். 

[5/0 2/2 2 த. கிருசிகன்.] 

கிருட்டவிரணம் ,07ப//2-07272/77, பெ.(॥.) 
ஆறாத காயம் அல்லது புண்; 9 8/௦பா0 ௦ 

5016 101 ௦௦0161 6௮160 பழ (சா.அக.). 

த.வ. ஆறாப்புண். 

/கிருட்ட - விரணம்../ 

[9/௩ ரா2]/*பர்மாச 2 த. கிருட்டவிரணம்./ 
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கிருட்டி' சபற] பெ.(ா.) தலையீற்றுப் பசு | கிருட்டிணகர்க்கடகம் /87ப//724௮-/ 
(சூடா.); 0பா0 ௦௦ 12௩ 185 08//60 000௨. 

த.வ. தலையீற்று ஆன்) 
[5/7 5/2 த. கிருட்டி..] 

கிருட்டி“ பாய் பெ.(ர.) பன்றி; 00. 
'ரதிரத்த கிரப்பரின் "(அரிச கேட்டருந்.70] 

த.வ. கேழல். 

[8/4 ரர்ர5[/ 2 த. கிருட்டி.] 
கிருட்டி” சபற பெ.(ா.) 1. கொடி வகை; 

50ப8(6 5181660 416. 2. பறவை வகை 

(பதார்த்த.893); 8 880 ௦4 மார. 

கிருட்டி” பாய் பெ.(ா.) 1. அறிஞன்; 
415௨8. 2. வேள்வி செய்தவன்; 006 வா்௦ 

85 6160 8 88014106. 

த.ல. வல்லுநன். 

கிருட்டிகம் /ர்பற்ரகா, பெ...) கொட்டை 
யில்லா முந்திரிக் கொடி; 066067 ௦1 
56601685 518105 (சா.அக.). 

த.வ. கொடிழுந்திரி. 

[சிருட்டி * அகம்.] 
கிருட்டிசாகியம் படட, பெ.(8.) கடற் 

பழம் என்னும் பெயருடைய மரம்; 80பர( 569 
8180 6௦16-0ாப5( 166 (சா.அக.). 

கிருட்டிசாரம் /்ப்/சாசா, பெ.(ஈ.) 
தீம்பிரண்டை; 8 பலா 07 5/௦௦4 308 
26608 (சா.அக.). 

த.வ. இனிப்புப் பிரண்டை. 

[கிருட்டி * சாரம்.] 

கிருட்டிணகந்தகம் //7ப1/02-(௮7022/7, 
பெ.(.) கிடைப்பதற்கு அரிதான ஒரு வகைக் 
கறுப்புக் கந்தகம்; 8 01904 ௦ 0811. 8ஈ0 
[216 பலா 61/ 04 8பிறற்பா (சா.அ௮க.). 

த.வ. கருங்கந்தகம். 

[கிருட்டிணம் 4 கந்தகம் - கிருட்டிணகந்தகம் 
- வண்ணம்பற்றி வந்த சொல்லாகும்.] 

கிருட்டிணகந் தம் //ப/1/7௪-(௮7௦௮, 
பெ.(ஈ.) 1. கறுப்பு அல்லி: 619௦1 101ப6, 
்றாற்௪௦ 10014. 2. முருங்கை; 7101/792- 
்ுவாுா-10 வ ௮ ௦1/70 (சா.அக.) 

[கிருட்டணம் கந்தம். ] 

/சரசர27, பெ.(1.) கறுப்பு நண்டு; 6180 
ல் (சா.௮க.). 

த.வ. கருநண்டு. 

[கிருட்ட ணா கல் கடகம்.] 

கிருட்டிணகாப்பம் /770//1172-/24/002/7), 

பெ.(॥.) ஒரு வகைப்பூடு; 3 [80 ௦1 இர் 

(சா.அக.). 

த.வ. கருங்கருப்பம். 

கிருட்டிணகரித்துருமம் //ப/7௪- வட்ட 

[(//ப/774/77, பெ.(॥.) பேய்த் தும்பை; ரி 

|6ப௦85 (சா.௮௧.). 

த.வ. கருந்தும்பை. 

[கிருட்டிணம் 4 கரி 4 துருமம்.] 

கிருட்டிணகருமம்' ,ப//02-(27ப/77௮7, 
பெ.(॥.) வெள்ளை விழுந்த காயத் தழும்பைக் 

கறுப்பாக்குகை; 16 0180840 ௦74 ௮ பரர(ட 

010911, 0ப6 10 8 080 07 0867601146 

வாவி (சா.அக.). 

த.வ. காயமாற்றி. 

[கிருட்டிணம் 4 கருமம்] 

கிருட்டிணகருமம்” ரப ரச-ாமாசா, 
பெ.(॥.) புண்களைச் சூடிடல் அல்லது 

தீய்க்கை; 9 060ய18 புஸு 04 08பர்ஜா1௨0 
9 8௦பா0் 0 8016 (சா.அக.). 

த.வ. சூட்டுக்கோல்போடுதல். 

[கிருட்டிணம் 4 கருமம்] 

கிருட்டிணகற்பம் /07ப/1/72-2/,04/77, 
பெ:(॥.) கருப்பத்திற்காக வேண்டிச் செய்யும் 
அயக் காந்தச் செந்தூரம்; ௦8101160 [60 

00106 றாஜ0860 மர் 1௦ஈ 8௮0 3 1௦ 
௦00565 04 [ஒிபயவா௭1௦ (சா.அக.). 

த.வ. காயகற்ப செந்தூரம். 

[கிருட்டணம் - கற்பம்] 
கிருட்டிணகாம்போசி /07ப//1/72-/2177025] 

பெ.(ஈ.) பூலா என்னும் ஒருவகைச் செடி; 
01806 ஈ௦ஷு பட் (சா.௮க.). 

த.வ. கரும்பூலா. 
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கிருட்டிணகாயா ர்பறி/ரச-4௮/௪, பெ.(॥.) | கிருட்டிணசகுனி /ர்ப//ரச-222 ய] பெ.(ஈ.) 
பனை மரம்; றவ௱ 1166 (சா.அ௮க.). 

த.வ.' கரும்புல், பனை. 

கிருட்டிணகுச்சம்/07ப11/02-6020217, பெ.(1.) 

கண்ணில் உண்டாகும் பூ; 08147801 01 1௨ 

9/6 (சா.அக.). 

த.வ. கண்டு. 

கிருட்டிண குட்டம் //0////72-/4ப//2777, பெ.(॥.) 

ஒரு வகைக் குட்ட நோய்: 0180% 1601053/. 

த.வ.. கருங்குட்டம். 

[கிருட்டிணம் 4 குட்டம்.] 

கிருட்டிணகெந்தம் /4//ப////72-/2/702/77, 

பெ.(ஈ.) பனை மரம்; வ௮௱ 1166 (சா.௮க.). 

த.வ. கரும்புல். 

கிருட்டிணகெந்தா 7 ப/11/02-/:2/702, 

பெ.(ஈ.) முருங்கை; ரேப௱-5110%6 166 

(சா.அக.). 

த.வ. கருப்பு முருங்கை. 

கிருட்டிணகேழி /ப/1/72-66// பெ.(॥.) ஒரு 

செடி; ௦௭211௮ 100 1/660 (சா.அக.). 

கிருட்டிணகேளி //ப///0௮-6 பெ.(ஈ.) 

கொடி வகை; 082/8 ௦014/660, 

2௦ ப02/7ப////2௮ 5020180///5. 

கிருட்டிணசகாயன் 470////72-2272/20, பெ. 

(ஈ.) பாண்டவர்களில் ஒருவரான அருச்சுனன் 

(பிங்); 47/8௪ 85 ஈஸர்£) /௩௪ 10 ௫5 

௦௦80௨. 

[58. உசா? த. கிருட்டணசகாயன்..] 

காக்கை; ௦10 (சா.அக.). 

த.வ. அண்டங்காக்கை. 

[கிருட்டணம் 4 சகுனி] 

கிருட்டிணசதுகம் //7ப///02-9௪0ப7௪17), 

பெ.(1.) கறுப்பு சதுக மரம்; 8 6180% 4211] 

௦1 5௪௦0௮8 பாா௦வா 66 (சா.அக.). 

கிருட்டிணசயந்தி47ப/1//72-௪௮/௮704 பெ.(1.) 

ஆண்டு தோறும் கண்ணன் பிறந்த நாளில் 

கொண்டாடப்படும் விழா; 0619ம௪1/௦॥ ௦1 

75725 0104. 

[861 பாச 5 கிருட்டிணம் 4 செயறந்தி.] 

கிருட்டிண சர்ப்பம் //70///72-2௮00௮7, பெ. 

(ஈ.) 1. ஒரு வகைக் கரும்பாம்பு; 8 0180% 

81316. 2. கருநாகம்; 18006 100060 0190% 

0௦018 (சா.அக.). 

த.வ. கருப்புநாகம், கருநாகம். 

[கிருட்டிணம் /சர்ப்பம்..] 

கிருட்டிணசன்னுகம் 4/ப/72-2200 ௮7, 

பெ.(1.) கறுப்புக் கடலை; 0180% 8800௮! 

ண (சா.அக.). 

த.வ. கருங்கடலை. 

[கிருட்டிணம் * சன்னுகம்.] 

கிருட்டிணசாபம் /ரப/ற௪-546௮௱, பெ.(௱.) 
நிலப்பனை; 910ப00 ஐவ௱ (சா.அக.). 

த.வ. கரும்பனை. 



கிருட்டிண சாரம் 70 கிருட்டிணப்பக்கம் 

கறுப்புப் புள்ளிகளை உடலில் கொண்ட மான்; 

066 நானா (௨ 01804 0015 1 க் 

௦௦0/ (சா.௮௧.). 

த.வ. கரும்புள்ளிமான். 

ச்ம் 0 
ரக் 2 

2 தது ் 
௮ 

அவ்வா 

டு 

க் 

் 2௮ ஸ் ப்தி 257 சீடி 

ரத அவ அட வ நடை இகத ந்த் ட் அச்வ 

த் 
ஷி 

2, 

/ 
ஷி 

கிருட்டிணசாலி 4/ப/1/7௪2௪// பெ.(ஈ.) ஒரு 
கறுப்பு நெல்; 8 6180 புலா ௦7 0300] 
(சா.அக.). 

த.வ. கருஞ்சாலி. 

[கிருட்டணம் 4 சாலி] 

கிருட்டிணசாலிச்சம் //ப/1/72-22//222, 
பெ.(ஈ.) கறுப்பரிசி; 8 எகர்ஞ்ு ௦4 0120 106 
(சா.அக.). 

த.வ. கருஞ்சாலியரிசி. 

கிருட்டிணசிங்குவாததோடம் /ப10௮- 
௮//19ப1/202-10/2/77, பெ.(ஈ.) நாக்குக் 
கறுத்து இறப்பிற்கேதுவாகும் ஒரு நோய்; 9 
1918] 9186856 ௱2!(௨0 ூ 1௨ 0௮11 
90088௭8௭06 01 (6 1000ப6 (சா.௮௧க.). 

[கிருட்டணம் 4 சிங்கு , வாதம் *- தோடம்.] 
கிருட்டிணசீரகம் /ப்ப[1/72-8/729௮, 

பெ.(1.) சீரக வகை (பதார்த்த.1034): 0120 
பே, ///9வ/௪ 6௪114௮. 

த.வ. கருஞ்சீரகம். ் 
கிருட்டிணசுக்கிலை /பரப[1/72- 200/௮] 

பெ.(॥.) கதிரவனைச் சுற்றிக் காணப்படும் 
ஒளியுள்ள பகுதி (செந்.10, 238); வாபா. 

த.வ. ஒளிவட்டம். 

[5/7 02-6ப த.கிருட்டணசுக்கிலை,] 

ஒரு வகைக் காய்ச்சல்; 8 400 ௦71 வள, 

த.வ. கருஞ்சுரம். 

[கிருட்ணம் * சுரம்] 

[5/6 47525 த.கிருட்டணம்/] 
இக்காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் உடம்பில் கருப்புத் 

தழும்பும், நாக்கு, உதடு முதலியவை 

கருப்பாயும் காணப்படும் (சா.அக.). 

பல், 

கிருட்டிணசூரணம் ாப1/7௪-2072௮7, 
பெ. (॥.) இரும்புத் துரு; 1௦ ஈப5( (சா.அக.). 

த.வ. கருந்தூறு. 
[கிருட்டணம் * சூ.ராராமம்.] 

[5//762-2௮7௯- கு.கிரட்டணரூ ரணம். ] 

கிருட்டிண சூரிகை /70////72-௪41௪௮] பெ.(ஈ.) 
பாம்பின் நஞ்சு முறியும்படிக் கொடுக்கும் ஒரு 
மூலிகை வேர்; 16 0014 ௦7 ௮ பார 
இர் ஙா 86 8 வார/001௨ 10 8௫௮166- 

00180 (சா.அ௧.). 

த.வ. கருவேர். 

கிருட்டிணதுளசி //ப//௪-/ப/22] பெ.(ஈ.) 
துளசி வகை (பதார்த்த.304);: 0பாற।6-51௮1060 
௦854, ப 8௭1௦1 0/09. 

த.வ. கருந்துளசி. 
[கிருட்டிண(ம்)-தளசி] 

[5/. 87௪2 த. கிருட்டணம்.] 
கிருட்டிணதேவராயர் //ப/8/7௪-/2௪ஆ 

பெ.(॥.) தொண்டை நாட்டுச் சிற்றரசர்; 8 
26 800 ௦74 1௦7220்/720ப/ (அபி.சிந்.). 

கிருட்டிணதோடம்//ய//72-1222, பெ.(ஈ.) 
ஒருவகை நச்சுக் காய்ச்சல்; 0 ப5 12. 

த.வ. கருங்காய்ச்சல். 

[5 75722 த. கிருட்ட எரம்.] 

கிருட்டிணப்பக்கம் /ப17௪-0-,0௮/42/77, 
பெ. (ஈ.) இருள் பக்கம்; 931 ௮14 ௦7 ௮ 1பானா 
ஈர ௦ (௨ 01௦0 ஈர 15 ங்வாா0: 
௦௦. 

[கிருட்டிணம்-பக்கம் / 
[5/6 லச 2 த.கிர.ட்டிணம்.] 



கிருட்டிணபரணி 

கிருட்டிணபரணி 12-0௮]  பெ.(ஈ.) 

ஒரு வகைத் துளசி; 8 (40 ௦4 085] (சா.அக.). 

த.வ. கருந்துளசி. 

ர/கிரூட்டணம் * பரணி] 

கிருட்டிணமாது //ப///72-77220, பெ.(ஈ.) 
கருப்புத் துளசி; 01804 0850. 

த.வ. கருந்துளசி. 

[கிருட்டணம் 4 மாது:] 

கிருட்டிணமிசரார் 0ப//72-77/227  பெ.(.) 
ஒரு பார்ப்பனர்; 8௨ இோாவ்௱ர்ா (அபி.சிந்.). 

கிருட்டிணமிருகம் //ப///7௪-77/ 92/7, 
பெ.(.) கருநிறமுள்ள மான் வகை; 0/80% 

811௫௦0௦6. 

கிருட்டிணமூர்த்தி சர்பறிச- 10 பெ.(£.) 
கண்ணபிரான; ௦0 75/02. 

து.வ. திருமால். 

கிருட்டிணமூலி /07ப///72-177ம6/] 

துளசி (மலை.); 0 0851. 

கிருட்டிணயசுாஈ வேதம் /பப/1//72-/௪2ய- 

(202/7), பெ.(ஈ.) எசுர் மறையின் 

(வேதத்தின்) இருபகுதிகளுள் மந்திரமும், 
மந்திரம் அல்லாத மறை (வேத)ப் பகுதி 

(பிராமணம்)யும் கலந்து கிடக்கும் பகுதி; 16 

01௮01 7௮//7:222, 86 ஈர ௨௱வார்க5 

8௦ மாஉு௱காக5 ஈா/66௦ பற, 0151. ரா. 

$ப66//2-)/2.2ப/- 202/7]. 

[5/1 பாவ்சர/௮5ப/-2022த. கிருட்டிகா 

யாவதும். 

கிருட்டிணராசன் ர்யற்ச-222, பெ.(.) 

1. சூடாமணி நிகண்டில் புகழப்பட்டவன்; ௦6 

௦ ெிஸாக160 நே 24027௮0792, 2. 

செஞ்சியை ஆண்ட மன்னன்; 9 (09 01 29/7 

கிருட்டிணராயன் //7ப/1/7௪-2/௪0, பெ.(1.) 
பதினாறாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் 

விஜய நகரத்தை ஆண்ட முக்கியமான 

மன்னருள் ஒருவர்; 477272-2௮/௪ (௨ 

121௦ப5 100 ௦7146 ஈனா ரூரஷற்ு ௦7 

ர்ஷலாக02, 1509-1530. 'கிருட்ட்ணஈ ராயன் 

கைபோற் கொடை மட மென்பது” (சூடா.9, 10. 

பெ.(ஈ.) 

கிருட்டிணாஞ்சனம் 

கிருட்டிணவெலி /(/0//72-0-௮/1 பெ.(ஈ.) 

கறுப்பு எலி; 0180% ஙுா/ு ௦071 ரகர, 
11 ப5ர21195. 

த.வ. காரெலி. 

[கிருட்டணம் 4 ஏலி] 

/5/2./76722 த.கிரட்டிணாம்/ 

இது கடித்தால் அடிக்கடி அரத்தமாகக் 
கக்குவதோடன்றி, மழைக் காலத்தில் மிகுதியாக 

அரத்தம் விழும் (சா.அக.). 

ல் நா் 

 ஆஷில சட்த்ச்ச், 2 
எலநல வகை, | ட்டம். 

அரா ப012 ட அவதுத்வமன் அம் 4 ஸம 
கண்ல வத் செரிக்க பட்ட டம கக் வனா. * 

த அடடா 
2 ௩... 

ன் 

கிருட்டிணன் பாபப்சா, பெ.(ஈ.) 

1. கண்ணபிரான்; பாபா, 80 0௦71 

/22/22/2, ௦0016 ௦1 18 ௦91105 ௦7 

1ப. 2. கண்மணிப் பாவை; [5 ௦1 [௦ 

8/6. 3. அருச்சுனன் (பிங்.); &/பாக. 

த.வ. கருங்கொண்டல். 

[5/1. 7௨72 2 த. கிருவ்னான்.] 

கிருட்டிணா' //ப//72, பெ.(.) இந்தியாவில் 
ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு ஆறு; 016 ௦7 
[6 ஙா ர க&ரர்ொவறாக025, 0/2. 

கிருட்டிணாசினம் 4/ப//722/7௮, பெ.(.) 
கறுப்பு மானின் தோல்; 8/0 ௦71 61/80% 

81621006€, ப560 85 8 5681 பபோ!ற0 
£611910ப5 றா€01151/௦. 

[5/1 /13ாச௮/722 த. கிருட்டணாசினம்./ 

கிருட்டிணாசுரன் பிசியாக, பெ.(.) 
ஓர் அரக்கன்; 8 01/81. 

கிருட்டிணாஞ்சனம் ப்ப 7ச/22/, 
பெ.(ஈ.) 1. கறுப்பு மை; 0180% 0௦01//1பா. 
2. கருங்குமிழம் பூ மரம்; 01806 வாசக 
(166, 08810 01ப6 0 01/80 110085 
(சா.அக.). 

/கிருட்டணம் * அஞ்சனபம்,] 



கிருட்டிணாட்டமி 

கிருட்டிணாட்டமி /7ப[//72/12771 பெ.(.) 

கண்ணன் பிறந்த நாள்; மரர்ஸெ ௦04 (57௪, 

6 ஓரொரு கெ ௦4 116 கொட ஈவர் ௦4 16 

ஈமக் ௮2௮/௮. 

[5/1 //8ரச* ௪51வாரறத... கிருட்டிணாட்டமி.] 

கிருட்டிணாப்பிரகம் /7ப////72-0-0//29௮/7, 

பெ.(1.) அப்பிரக வகை; (0௮. 

[5./81274207424௪2த. கிருட்டிணாம் 

பிரகம். ] 

கிருட்டிணார்ப்பணம் /7ப//172-2-021217, 

பெ.(॥.) செயலின் முடிவில் அதனைக் 

கண்ணனுக்குக் கொடுக்கும் தொடர்; 

மா625810 ப560 0808 வ] 94 116 01056 

௦1 801பர்௦5, பவ, 610., 0601081110 

மற 1௦ 57475௪. 

[51./ 7412௮௭௦0௮2: த. கிருட்டிணார்ம் 

பணம். ] 

கிருட்டிணை' ரப] பெ.(.) கதிரவனைச் 

சுற்றிக் காணப்படும் கருமையுள்ள பகுதி 
(செந். 238); பாமா&, ா௦பா0 (6 8012 016௦. 

கிருட்டிணை 47 ப/11/7௮] பெ.(ஈ.) 
1. திரெளபதை; ா8ப080ல. 2. நான்கு வகை 

ஆற்றலுள் (பராசத்தியுள்) ஒன்று (சைவச. 
பொது.74, உரை; 9 10 ௦7 ,24/2-521// 006 
௦1 4, 

[5/0 478022 த. கிருட்டிணை,] 

கிருத்தம் 70/௪, பெ.(॥.) செய்யப்பட்டது; 
மல் வர்ர 15 006, 806, றா௦0ப௦60. 

'சதிதமனித்தங் கிருத்தத் தாலெனின்" 
(மணி0ம.,29-395) 

[5/4. ஈல த. கிருத்தம்.] 
கிருத்தி ரபர் பெ.(ஈ.) தோல் (சூடா): ஸ். 

106. 

[5/0 010/2 த, கிருத்தி ] 

கிருத்திகாதீபம் 6/ப/1/92-21%௪௱, பெ.(ஈ.) 
கார்த்திகை விளக்கு; |1915 11% ௦௩ (06 
860 ௦4 ப்ப-/6காரநி 9! 

[5/1. 4௪ 2 த. கிருத்திகா. 

[தீ5தீவம்:5/1. 2௪ 5 த. தீபம்.] 

கிருத்திகை! ப///௪௮ 
இருடிகளில் வசிட்டர் ஒழிந்த மற்ற அறுவரின் 

பெ.(॥.) 1. ஏழு 

மனைவிமார்: 5/% 58/௱ஈர்கத 14௦5. 

2. தீக்கடவுளின் (அக்னி) மனைவி; 18ரரீ6 ௦7 

8. 3. ஒரு விண்மீன்; 001516118110 

016180625. 

கிருத்திகை சர்பபிர௮.. பெ.(ஈ.) ஒரு . 
விண்மீன் (திவா.); 116 ௦௦08(16118110 

618085, ஐவர் ௦74 772௪-7247 ௨0 //20௮- 

[257 

த.வ. கார்த்திகை. 

கிருத்திமம்' சபற, பெ...) கிருத்தி 
பார்க்க: 866 4/7 ப] 

கிருத்திமம்* ப்ராக், பெ. (.) 
1. செயற்கையானது (சூடா.); 124 சர்ர் 15 
எ்ரிகெ. 2. பொய் (சூடா.); 12156௦௦0, !16, 
11800. 3. பூதம்; 8 ௦1855 ௦14 0௨௦5. 
'கிருத்திமவினம் பல குதித்தன க்சைத்தே 
(இரகு.திக்குவி 772), 

த.வ. செய்மம். 

கிருத்தியம் /ஈபர்ட்சா, பெ.(ஈ.) 4, தொழில்; 
901, 801100, 0068191101, *பா௦!(௦ஈ. 
பூதங்கள் கிருத்தியகாத்தா வென்று" (சி.417 
4 மறைஞா)) 2. ஆதன் மும்மலங்களை ஒழித்து 
வீடு பெறுவதற்குத் துணையாயிருக்கும் 
படைப்பு (கிருட்டி) (சி.சி.1, 36): 17௨ 111௦ 
1பா01018 ௦4 0௦0. 06810060 0 பெர 
0180 10 (6 06114/878௭௦௨ ௦7 (06 50016. 
அவையாவன; சிருட்டி, திதி, சங்காரம், 
திரோபவம், அனுக்கிரகம் என்ற கடவுளின் 



கிருத்தியமுறை 
ஐந்தொழில். 3. அபரக் கிரியை (உத்தரக் | கிருத்திரிமம் பார்ல, 
கிரியை); 1பாகாவி ரர65, 00860 ப/65. 

த.வ. வினை. 

[5/0 பற்௪ 2 த. கிருத்தியம். / 

கிருத்தியமுறை ரப்பா] பெ.(.) 
செய்முறை; ॥௦0ப8-006வ0! (சா.அக.). 

த.வ. வினைமுறை. 

[கிருத்திய - முறை.] 
[5/. ாற்/௪ 2 த. கிருத்திய] 

கிருத்திரகூடம் /ர்ய/பச-6/ர2௮77,  பெ.(ா.) 
மகதநாட்டில் உள்ள மலை; 8 ௭/4 ॥ஈ 

772720 

[கிருத்திர 4 கூடம்.] 

[85/0 /்ற்ச௪ 2 த. கிருத்திர(ம்).] 

கிருத்திரசிவாதம் /ப11//26/ 62427, 
பெ.(॥.) தொடை நரம்புகளைப் பற்றிய நோய் 

(இங்.வை.227); 50151108. 

த.வ. தொடைநரம்பிசிவுநோய். 

[5/7 /7௮:25/7/2/2-த. கிருத்திரசி வாதம்] 

கிருத்திரம் &ர்பப்ர்கா, பெ.(॥.) கழுகு 
(நிகண்டு); 68016. 

த.வ. பருந்து, கலுழன். 
[5/௩ ரா01/2 2 த. கிருத்திரம்.] 

கிருத்திராசுரன் /ர்பர்ர்சிபோசற, பெ.(ா.) 

ஒரு அரக்கன்; 91811. 

கிருத்திரிமபுத்திரன் //0//7௮௮-2ப14/2ற 

பெ.(.) கிருத்திரிமன் பார்க்க; 588 

ர ப1ய17720. 

[5ம் பங்க: த.கிருத்திரிமபுத்திரன்.] 

கிருதக்கு 
பெ.(ஈ.) 

1. போலியானது; 119௪1 கற்ர்௦் 15 எர்ர101௮), 

5॥8௱. “கிருத்திரிமவேடம் 5 2. கரவடம் 
(வஞ்சனை); 060801100, 18ப0. “தண்ணியா 

கிருத்திரிமத்தைக்காணரிது ” 

(பஞ்ச..அரத்ததா.21). 3. குறும்பு (சேட்டை); 

15௦/௪. 

[54ம் பற்றாக 2 த. கிருத்திரிமம்./ 

கிருத்திரிமன் யாச, பெ.(.) 

பெற்றோர் இசைவின்றி தன்னேற்பு (சுவீகார) 

மகனாகச் செய்து கொள்ளப்பட்டவன்; 

2111710181 ௦0 8000160 50; 8பே!* 50 

200160 11௦ப1 116 ௦௦058 ௦7 15 

51பாவ! 98818, 006 ௦1 12 20/47/2777. 

கிருத்திவாசன் //ப//-23௪ற, பெ.(॥.) 
காசியில் எழுந்தருளி இருக்கும் சிவன்; 0௦0 

5/2. 

த.வ. உலகநாயகன். 

கிருத்துருணி ப்ரபா] பெ.(ஈ.) 
பம்பந்திராய்; 10/௮ 0/0 ௨60 (சா.௮க.). 

கிருதக்கிருமி 6/7ப/22-/-60ப7] பெ.(£.) 

நெய்யில் உண்டாகும் புழு; 8 /0௱ 10ம் 

பம்1*160 066 (சா.அக.). 

த.வ. நெய்புழு. 

[5/1 பாசா! 2 த. கிருதக்கிறாமி.] 

கிருதக்கினதை 64/2௪/7௪2௮) பெ.(॥.) 

செய்ந்நன்றி கோறல்; 1101811006. 

த.வ. செய்ந்நன்றிகொல்லல். 

[$61. 72-2//12-/2 2 த. கிருதக்கினதை...] 

கிருதக்கினன் ///024//20, பெ.(.) நன்றி 

கொன்றவன்; பா019167ப| 06150. 

த.வ. நன்றிமறந்தவன். 
கிருதக்கு பச்சப், பெ.(ஈ.) குறும்பு, 

போக்கிரித்தனம் (வக்கிரம்); 100 ப$, 

௨ங 151. 

த.வ. போக்கிலித்தனம். 

[ம் பாச்ச 2 த. கிருதக்கு../ 



கிருதக்குளபாளிதபோசனம் 
கிருதக்குளபாளிதபோசனம் ாப2௪-/ 

/ப/9-04/02-008௮/02/77,பெ.(11.) சர்க்கரைப் 

பொங்கல்; 16 [106 ஈய காரு 5ப0க. 

த.வ. அக்காரவடி சில். 

/கிருத.ம் 4 குளம் - பாறரித.ம் - போசனம், ர் 

கிருதகன் 404௪௪௪, பெ.(॥.) கண்ணனின் 

தந்தையாகிய வாசுதேவருக்குப் 
பத்திரையிடம் பிறந்த மகன்: 500 ௦14 
22222 11௦0 0௪117௮. 

கிருதகிருத்தியன் //7ப22-//7பீற/2, பெ.(ஈ.) 
செய்தற்குரிய கடமையைச் செய்து 
முடித்தவன் (சிலப்.10:177, உரை): ௦0௨ ங௦ 
185 0006 6/5 பேடு. 

த.வ. செய்வினையாளன். 

கிருதகோடி 01௪-621 பெ.(ஈ.) அளவை 
நூல் இயற்றிய முனிவன்; 8 8811 பெ௦நு 
௦1 1௦01௦ 0௦௦, 

கிருதகெளசகம்//0/2-/2ப227௮. பெ.(ஈ.) 
விதர்ப்ப நாட்டிலுள்ள ஒரு பட்டணம்: 8ஈ௦91( 
ஷீ ॥ஈ 4/0க0௪ ௦௦பார்ரூ. 

கிருதசமகன் /ப(2-22௱௪௭௪, பெ.(ஈ.) 
ஒரு இருடி; 8 881. 

கிருதசூடன் 60௦2-2722, பெ.(.) உச்சிக் 
குடுமிக்காரன் (யாழ்.அக.); ராகா ௦ ௮6 3 
101160 100 ௦4 ஈவா ௦ 196 ராவா ௦7 (6 
1680. 

த.வ. உச்சிக்குடுமி. 

[5/4. 2௩ 5 த. கிருதகூடன்.] 
கிருதஞ்ஞ்தை 027௪௮௮] பெ.(ஈ.) செய் 

நன் றியறிகை: லிபி. 

த.வ. செய்ந்நன்றிஅறிதல். 
[51. ஈாறுச/ச 5 த. கிருதஞ்ஞதை..] 

கிருதஞ்ஞன் (17/7௪, பெ.(ஈ.) 
செய்நன் றி அறிபவன்; 981(61ப। ௦5௦0. 

த.வ. செய்ந்நன்றிஉடையான். 
[540. (ராசபுச 5 த. கிருதஞ்ஞன்.] 

கிருததன்வா (1701212702, பெ.(ஈ.) 
கணணனால் வெல்லப்பட்ட மன்னன்; ௮ 0 
06162160 ௦9 ௦70 778/2. 

கிருதவன்மன் 
கிருதபாகம் 020௪-022௮, பெ.(ஈ.) 

நெய்யினால் செய்த மருந்து; 9 60101௮] 

06088104௦1 806 074 986 (சா.அக.). 

த.வ. நெய்ம்மருந்து. 

/கிருதமம் - பாகம்..] 

[5 1. 12 2 த. கிருதம்] 

கிருதபிராயச்சித்தம் /7ப/9-௦/72):220///277, 

பெ.(॥.) ஒழுக்கக் கேட்டிற்கு நெய்யினால் 
வேள்வி செய்தல்; 660/£21107, 21௦0௨௱௨ர், 
601121003௫ 0௭௦447 101 0851 5175. 
'அிருதப்ராயஸ்சித்தர்செய்துசுத்தராமினா- 

வார£ப்பததுச குடவோலை யெழுதிப்புகவிடப் 
பெறாததாகவும்” (உத்தரமேரூர் கல்வெட்டு, 
(தல் பராந்தகன், கி.பி..9.27), 

த.வ. கழுவாய். 

'வழுவாப் மருங்கிற் கழுவாயுமூள வென 
(புறநா.34,4). 

கிருதம்' ப, பெ.(ஈ.) 1. செய்யப்பட்ட து: 
ம்ம வர்ர 6 8016, ௭06. 2. கிருதயுகம் 
பார்க்க; 566 //00-/பஏ/ர, 

[5/6 07/22 த. கிருதம்] 
கிருதம்” 6482௪7, பெ.(ஈ.) 1. நெய் (திவா.); 

0168. 2. நெய் கலந்த குழம்பு வடிவான 
மருந்து; உ ௱உ௦ூ௭்00௮] 68181௦ ஈவர்ா0 
0086 85 1௨ பர01௨. 

த.வ. நெய்ம மருந்து. 

[5/4 ராச: த, கிருதம். 
கிருதயுகம் // பனா, பெ.(.) நான்கு 

உகங்களுள் 17,26.000 ஆண்டு கொண்ட 
முதல் உகம்; 16 4151 ௦4 4௦பா 440085, 
901081 806 ௦4 (6 பிரப. ௦௦18151440 ௦74 
17,28,000 46815. 

[5/4 பார்க த. கிருதய/க.ம்.] 
கிருதவன்மன் 707229 பெ.(.) 1. பாரதப் 

போரில் முதல் நாள் கேகயனுடன் போர் 
புரிந்தவன்; (6 ௨௭5௦௫ வூ௦ பெலாவ! மர்ர் 
(கரலி ஈ॥ சச்சி வலா. உ இருதயன் 
மகன்; 80ஈ ௦4 ரப12/2. 3, தேவமீடனுக்குத் தம்பி; 6௦107 ௦7 (6௮/42 



கிருதவீரியன் 

கிருதவீரியன் ,/ப/௪-ப/ட/2, 

பா0 /277292/. 

கிருதன் /022, பெ.(1.) செருக்குடையவன்; 

2௭௦0௭1, 50181 1௨1015. 

த.வ. செருக்காளன். 

கிருதா பம, பெ.(ா.) கன்ன மீசை; 

[191215 ௦ 6 ௦02665 ௨௮௱௦51 10ப௦40 

(16 0ப!5 ௦07 ா௦ப518006, ர்/51815. 

[[. /02 2 த. கிருதா.] 

கிருத.சி ்ப222) பெ.(॥.) 1. குசநாபன் 
மனைவி; யூா76 ௦7 6/2௪-0202௮0. 2. ஒரு தேவ 
மகள்; 8 வடு ொ௱56!. 3. ஒரு தெய்வக் 
கணிகை; 8 வர ௨11௦1, 

[5ம் 7 ப/23/ 2 த. கிருதாசி] 

கிருதாந்தம் 44ப/2722/7, பெ.(.) முடிந்த 
முடிவு (யாழ்.அக.); 65120115௨0 1ப14. 

த.வ. கொண்டுடிபு. 

[5/4 42/2 2 த. கிருதாந்தம்.] 

கிருதாந்தன் 40/22, பெ.(.) இயமன் 
(யாழ்.அக.); $8ாக. 

த.வ. எமன். 

[5/7 எசா 2 த. கிருதாந்தன்.] 

கிருதாமீசை 7ப42-17/2௮ பெ.(1.) கிருதா 
பார்க்க; 866 6/7ப0௪. 

த.வ. கன்னமீசை. 

[கிருதா - மீசை.] 

[ப ர/04 2 த. கிருதா..] 

கிருதார்த்தன் 6ரப22௪, பெ.(॥.) பெரும் 

பேறு பெற்றவன்; ௦௪ 1/௦ 25 81181ஈ60 

15 ௦16௦4. 

75 கிருபன் 

பெ.(ஈ.) 

தனகன் என்னும் மன்னனின் மகன்; 501 ௦1 

2 

த.வ. பெரும்பேறாளன். 

[5௩ பாரஅா்௪ 5 த. கிருதாரத்தன்.] 

கிருதி பாபம் பெ...) ஒர் இசைப்பாட்டு 
(கீர்த்தனம்); ௱ப5108! 000௦511108. 

இரண்டு கிருதி பாடின் ' 
த.வ. இசைப்பாடல். 

[5/0 070/2 த. கிருதி] 

கிருதிவந்தன் ரபரட்டசாசச, பெ.(ஈ.) 
வாசுதேவருக்குத் தேவகியிடம் பிறந்த 
குமரன்; 500 ௦7 1/25/092 210 /௪1:௪/0. 

கிருதுப்பாகை /40/20/-,2-,222௮] பெ.(.) ஒரு 
பக்கமாக அணியும் தலைப்பாகை; (பாட்சா 

110060 ௦0 006 5106 ௦7 (௨ 1680, 680 

162 1060௦0 0௦6 5106 ௦4 (6 11680. 

த.வ. சாய்தலைப்பாகை. 

[கிரது * பாகை.] 

[50 700/2 த. கிருது..] 

கிருதுவுடை //ப2ப/பரல ப.(ஈ.) 
இயல்பல்லாத உடை; 100015॥॥ 0655, 1116௫. 

த.வ. செயற்கெயுடை. 

/கிருது-உ௨./ 

54ம் பாம் 2 த. கிருத] 

கிருபணத்துவம் /4ப/2௪72//0//4777, பெ.(1.) 
கடுங்கஞ்சத்தனம்;190210111655, ௱(5ா!- 

16558. 
த.வ. கடுங்கஞ்சம். 

[5/0ம. 00௮௪-௪ 2 த. கிருபணத்துவம்.] 

கிருபணம் /பபம27௮/7), பெ.(ஈ.) 
கிருபணத்துவம் பார்க்க; 566 

/170/027211ப//2/77. 

[5/1 ௦21௪ 2 த. கிருபணம்../ 

கிருபணன் பமக, பெ.(॥.) கடுங் 
கஞ்சன்; 11100210, (587. 

த.வ. ஈரங்கைவிதிரான். 

[540 70௮12 2 த. கிருபணவர்..] 

கிருபன்' 02௪7, பெ.(॥.) கிருபாசாரியன் 
பார்க்க: 566 பம்22272. 

[561 0௦௪ 2 த. கிருபன்..] 

கிருபன்” ர்பம்சா, பெ.(॥.) கெளதமர் 
குலத்தில் பிறந்தவன்; ௦06 8/௦ 0௦ ॥ஈ 

/சபர்2ச'5 ா6௨06. 



கிருபாகடாட்சம் 

கிருபாகடாட்சம்/பம2-4௪22/2௮77, பெ.(॥.) 
அருட்பார்வை; 06/9, 918010ப8 1006; 100% 

௦4 ஈனா, 0001088810. 
[9/0 /4,042-2212௦/22 த... கிருபாகடாட்சம்.] 

கிருபாகரம் பாபம்20௮/௮, பெ.(ஈ.) 

திருவருள்; பர6 9806. "உனது 
கிருபரகரபேதோ ” (திர.ப்ப...4.9.9), 

த.வ. திருவருட்கருணை. 

[5/1 00௮! 2 த. கிருபாகரம்..] 

கிருபாகரன் ாபம்2ர27௮, பெ.(ஈ.) 

அருளுக்கு இருப்பிடமானவன்; 1116 1௦பொார்ல்ா 

௦1 ஈ௱6ா0ு 0 00806, 85 000. 'கிருபாகர 
சானாகர ” (கந்தரலங். 27). 

த.வ. அருளாளன். 

[5/4. (7 பம்சர்சி்றாச 2 த. கிருபாகரன். ] 
கிருபாசமுத்திரம்/ப.9்.2-8௮௱7ப/4ர2, பெ. 

1.) அருட்கடல்; 0௦68 ௦1 9806, 85 9௦0. 
[5/1 (ரபம்சசச௱பமாச 2 த. கிருபா 

சமுத்திரம். ] 
கிருபாசனம் ாபம்சீசசாசா,  பெ.(ஈ.) 

அருட்செல்வத்திற்கு இருப்பிடமான கடவுள்: 
௱6£0ு/-568(, 000, 95 116 5694 ௦04 ஈவு 
80 01806. 

த.வ. அருட்செல்வன். 

[5/1. 7 பசர028௪௪ 5 த. கிரு. பாசனம், ] 
கிருபாசாரியன் ்பம்ச2/2, பெ.(ஈ.) 

கெளரவர்கள் மற்றும் பாண்டவர்களுக்கு 
வில்வித்தை கற்றுக் கொடுத்த 
ஆசிரியர்களுள் ஒருவர் (பாரத.); 8 
0ா80€0100 ப/௦ 18ப1 200௨03 1௦ 1௦ 
62 ப1௪0/25 800 /”2709025, 00௨ 01 56/௨ 
2/2-/௪(௪171722/2 

[5/1 402-28௦20௪ 5 க. கிருபாசாரியன்.] 
கிருபாணம் ாபச்சாக, பெ. 

(யாழ்.அக.3:; 8800. 

[5ஈர். 2காப5 த. கிருபாணம்.] 
கிருபாமூர்த்தி /ப்படிச-௱ பர] பெ.(ஈ.) 

அருள வடிவானவன்; ௦6 ரி 15 16 
௦௭ ௦7 உ. 

த.வ. அருளாளன். 

[541. 702-௦01 5 

॥ஈ.) வாள் 

.. கிருபாமூர்த்தி ] 

கிருபி பத) 
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கிருபாளு 07/௦௮ பெ.(॥.) உள்ளத்தில் 
அருள் உடையவன்; ௱ஊ௦17ய, 

௦௦88510816 06150. 'மாம்ஸத்தை 
மாற்றி அன்னாதிகளினால் உருசிக்கப் 

பண்ாரிற் கிருபாருவாவான் ” (சி.சி. பர. 
செளத்..ம 6), 

த.வ. அருளுள்ளமுடையான். 

/[5/1. 02 5 த. கிருபாளு.] 

பெ.(॥.) நான்முகன் பேரன் 
சதாநந்தர் பெண்; 01691 90௮௭0 08016 ௦4 
//2377ப217 ௨0 52127௮7227 

[5/0 0472 த. கிரி] 

கிருபீடபாலம் /ப2/௪-௦2௪7,  பெ.(ஈ.) 
கடல் (யாழ்.அக.); 0௦68. 

[5/7 70/2௭0௮/௪ 2 த. கிரு. பீடபாலம்.] 

கிருபை /ர்பமி௪[ பெ.(ஈ.) அருள் (பிங்.); 
9906, ஈர, வொ, 000௨௮56810, 

டா வ0161106. 

த.வ. அருள். 
/[5/ம 4222 த. கிருபை] 

கிருபைக்கண் ர்பச்ச் ௨/௪, பெ.(ஈ.) 
அருட்பார்வை (யாழ்.அக.): 97201௦ ப8 ௦ 
ரப! 1௦01. 

'த.வ. அருட்கண். 

[கிருயை 4 க௭ர்.] 

[5/3 ௦௪௨ த. அரு ணப/ 
கிருமி! ச்சர பெ.(ஈ.) புழு: வாற. 11560, 

௭9901. 'ஈனமில் கிருமிச் 7௪௫. வினி 
பிழைத்தும் ” (திரவாச,.4, 74). 

த.வ. பூச்சி. 

[5/4. 0/2 த. கிருமி] 

கிருமி” பார பெ.(॥.) மன்னன் உசீநரனின் 
நான்காவது மகன்; 70பா( 50ஈ ௦4 ௨ 1409 
87௮72 

கிருமிக்கிரந்தி சாபா பெ.(ா.) 
அரிபுண் (யாழ்.அக.); லா. ௮ஈ 621110, 
5201680110 5016. 

[8/4 ரா த. கிருமிக்கிரற்தி.] 

கிருமிகண்டசோழன் ப) /(2002-020/21, 
பெ.(ஈ.) சோழ மன்னன்; 06/௪ 146. 



கிருமிகொல்லி 

[இவன் கூரத்தாழ்வார் 

பிடுங்கினவன் என்பர். ஆனால் வைணவர்கள், 

கூரத்தாழ்வாரே இவரைப் பார்க்கக் கூடாது எனத் 

தம் கண்ணைப் பிடுங்கி இவன் மேல் எறிந்தார். 

எனவே இவனுக்குக் கிருமி நோய் உண்டாயிற்று. 

அதனால் கிருமிகண்டசோழன் என்ற பெயர் 

பெற்றான் என்பர் (அபி.சிந்.).] 

கிருமிகொல்லி /யா//௦//1) பெ.(ஈ.) 
புழுக்கொல்லி; 8 89611 614௦ 8489 ௦ 

[606110 08658 116 16511 வ] 

05 01 9818581165, 46/77/0/06 (சா.அக.). 

த.வ. பூச்சிக்கொல்லி. 

[கிருமி * கொல்ஸி!] 
[8/1 ா/ 2 த. கிருமி] 

கிருமிச்சத்துரு //பர/2-2௪//ப/70, பெ.(॥.) 
1. பலாசு; [௮/5 186. 2. பலாசம் விதை; 

02185 8860. 

த.வ. பூச்சிப்பகை. 

[5ம் /07/*22றபாப? த. கிருமிச்சத்துரு..] 
கிருமிச்சுரம் //4/77/2-20/௮/77, பெ.(1.) 

நுண்ணுயிரிகளால் உண்டாகும் காய்ச்சல் 
வகை (மூ.அ.); 12/61 090560 நே ௩௦5. 

த.வ. நுண்ணு யிரிக்காய்ச்சல். 
[கிர.மி-௬ர1ம்] 

[5/0 77/2 த. கிருமி] 
கிருமிச்சூலை ாபா/2-244]  பெ.(॥.) 

நுண்ணுயிரிகளால் உண்டாகும் சூலை நோய் 
வகை (மூ.அ.); 9ாலக[£0 9௨/0 080560 

ர் ௩௦5. 

த.வ. நுண்ணுயிரிவலி. 

[கிரு.மி*சூ.லை./ 

[227 14 477772 கு. கிருமி] 

கிருமிச்சொறி 4சபசச்2-௦௦10 பெ.(॥.) 
நுண்ணுயிர்களால் உண்டாகும் சொறி நோய் 

வகை (மூ.அ.); 10/0 0௪560 07 ௩௦15. 

த.வ. நுண்ணுயிரிசொறி. 

[கிருமி*சொறி.] 

[5/5 4/2 த. கிருமி] 

கிருமிசத்துரு /ர்பார்சேபாப, பெ.(॥.) 

1. புரசம் விதை; 5660 01 ற8/8ப5 166. 

2. பலாசம் விதை; 5660 ௦71 ற0(/௮ 166. 

3. ஆடு தின்னாப் பாலை; /0௱-111187, 

9000. 4. ஒரு பூடு; 8 கா (சா.அக.). 

கண்ணைப் 

ர்ச், கிருமியுணா 

த.வ. நுண்ணுயிரிப்பகை. 

[40 பார 22/11 2 த. கிருமிசத்தரு..] 

கிருமிநாசம் ஈர்பாப்ரசிசோ,  பெ.(ஈ.)' 

1. குராசானியோமம் (மலை.); ௦180% 

166216. 2. பலாசம் விதை (மூ.அ.); 28/85 

8660. 3. கொடிவகை; (18 [ப113. 

'சுரையொடு பேய்ப்பீர்க்குஞ் சுமந்த " (0. வெ. 
3 22). 4. புழுக்கொல்லிப்பூடு; /௦1௱ (16. 

/கிருமி-நாசம்./ 

[5/1 பா] த. கிருமி] 

கிருமிநாசி கபாப்] பெ.(ஈ.) செடி வகை 
(மலை.); 1 வவர 85௨. 

[கிருமி-நாசி.] 

[5/0 பாா/2 த. கிருமி] 

கிருமிநாசினி பாடாக] பெ.(॥.) தீமை 

விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகளைக் கொல்லப் 

பயன்படும் திண்ம அல்லது நீர்ம வடிவில் 

இருக்கும் மருந்து; 961/௦106; 8௭10560110. 

[கிருமிஃநாசினி.] 

[5/௩ 7/2 த. கிருமி] 

கிருமிநிசயம் :/ப/22/௮,  பெ.(॥.) 

எட்டு வகையான அரச நிரயங்களுள் ஒன்று 

(சி.போ.பா.2, 3, 1); 8௨ 6), ௦16 ௦14 ௨0 

/725௮7-/202117. 

[5ம் பாறு /௪ 2 த. கிருமிநிசயம்.] 

கிருமிமலடு 40/77/72௪2, பெ.(ஈ.) 

கருப்பையில் புழுக்கள் உண்டாவதால் 

உண்டாகும் மலட்டுத் தன்மை (மூ.அ.); 

511௫ ரா௦ற வாற வ/0ப/86 ॥ா 16 பர்னாப5. 

[கிருமி-மலடு.] 

[5/ம பாாா/ 2 த. கிருமி] 

கிருமியுணா ர்பாந்பாகி, பெ.(ஈ.) ஒரு வகை 

நிரயம்; 8 ஈ௮| ர6ா6 50ப5 ॥ஈ 66 10 ௦1 
றாக” ௨74 வாம் ௨6 2180 நே நற. 

'கிருமியுணா வெனுநரகற் தணிற்புகுந்து- 
கிருமிகளாுக்குண வாகித் தாமு தின்று” 

(சேதுபு,தனுச. 127. 
த.வ. புழுநிரயம். 

[கிருமி உணா... 

[5/6 பாா/ 2 த. கிருமி] 
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கிருமியோமம் ரபா, பெ.) மருந்து | கிரேதம் 6௪2௭, பெ.(॥.) கிருதயுகம் 

வகை: 8 4 ர$ப06 ௦0ரவாரா0 ரொபா. 

[கிருமி4ஐ.மம்.] 
[5/5 0/2 த. கிருமி] 

கிருமிரோகம் //ப/707௮7, பெ.(॥.) 
நாக்குப் பூச்சியை உண்டாக்கும் நோய 
(பைஷஜ.231); ங0௱$8, 88 8 0/56856. 

த.வ. பூச்சிநோய். 

[5/1 பாராம த. கிருமிரோகம்.]/ 
கிருமிவை-த்தல் பர/0௮) செ.கு.வி.(31.) 

புண்ணில் புழு உண்டாதல்; 1௦ 01660 
800015, 88" 8 5006. 

த.வ. புழுப்புண். 

[கிரு.மி-ை-,] 

[5/4 877/2 த. கிருமி] 
கிருமுதலாடை /்ப௱ாப2௮/2ர௪) பெ.(ஈ.) 

பொடுதலை; 01860100 லவ! (சா.தக.). 
கிருவைசூரி (பச் பெ.(ஈ.) தட்டம்மை: 

685165; 121 ௮1018 (சா.அக.). 

த.வ. பெரியம்மை. 

[கிரு 4 ச௦/சூரி.] 

கிருனம்பீரம் /ர்பாச௱மா்ச௱,  பெ.(ஈ.) 
1. வெங்காயம்: ௦010. 2. வெள்ளைப்பூண்டு; 
9௨46௦ (சா.அ௧.). 

த.வ. ஈருள்ளி. 

[கிருனம் 4 பீரம்,] 

கிரேணு ாசகாப | பெ.(॥.) சிவபத்திமை 
கொண்ட பெண்: ற1௦ப5 6 5ந்சி, 

ம் இவள் மக்கட் பேறு கேண்டி தீ தலாம் செய்து 
அடைநீதகாள். 

ன் வளாத்தான். 
பின் அக்குழந்தை சிவனை மணத்தது (அபி.சிழ்..] 

கங்கையைக் குழநதையாக 

அ முந்தையை வியிரமலையரச 

பார்க்க; 866 67/02-)//94/77. 

த.வ. கிரோதை. 

[9ர். 2 2 த. கிரேதம்/ 

கிரேதயுகம் /7202-)/ப4/77, பெ.(ஈ.) 

கிருதயுகம் பார்க்க; 866 447/09-)//92/77. 

[51 022 த. கிரேதம்.] 

கிரேந்தி கம் பெ.(ஈ.) ஏலத்தோல் (மூ.அ.); 

௨௭08௦ ஈப51. 

த.வ. ஏலக்காய்த்தோல். 

கிரேனிடல் பாக! பெ.(॥.) அஞ்சி 

ஒடுங்குதற் குறிப்பு; 6). 819ஈ/17/110 
51811௦, 518100 ௨00851, வா ஐவா/௦- 

511௦1061. 

கிரோ ரமி, பெ.(ஈ.) அடைமானம் (57.1); 

௦16006, ரா0ா10206, இலா. 

[2 ய5. ரரா/ 2 த. கிரோ..] 
கிரெளஞ்சத்துவீபம் /சப/2-/- 01/0௮, 

பெ.(॥.) கிரவுஞ்சத்தீவு பார்க்க; 56௦ 
(பரச ப/2-1- பப 

[5/4 //2ப70௪74/ப/110௪-த.கிரெளஞ்சத்து வரிப்] 

கிரெளஞ்சம் ா்சபற்சா, பெ.(ஈ.) 
கிரவுஞ்சம் பார்க்க; 866 பரசபட/சா. 

/5ர். பம 5 க. கிெஞ்சம்./ 

கிரெளஞ்சம் சபா பெ.(ஈ.) 1. ஒரு 
பட்டணம்; 8 601. 2. கிரவுஞ்சன் பார்க்க; 

5696 சப, 

1. இது எமபுரிக்குச் செல்லும் வழியில் 
உள்ளது. இந்த இடத்திற்கு உடலை நீங்கிய ஆதன் 
சோ ஆறு மாதம் ஆகும் (அபி.சிந்.) 

கிரெளஞ்சன் படி, பெ.(ஈ.) தேவர் 

உலகத்தவன்; 169/ஈநு ஈ௨ஈ. 
செள்பரி முணிவரின் மனைவி மனோமமயை 

துணியாக இருக்கும் போது அவன் அவரின் 
கையைப் பித்தான். இதைக் கண்ட முணிவள் 
அவனைப் பெருச்சானியாகுமாறு தீமொழி 

கூறினான். பின் இவனது வேண்டுதலால் 
மிச்ளையாருக்கு வாகனமாக அருள் புரிந்தார் 
(அபி. சி்... 



கிரெளஞ்சாதனம் 

கிரெளஞ்சாதனம் /சபற்/20202/7, 

பெ.(1.) 1. தாமரை நூல்; 46 0. 10125 ௦1 16 

51௮] ௦74 1176 101ப5. 2. திப்பிலி; 1000 06008. 

3. தாமரைக் கொட்டை; 16 8660 ௦74 116 

101ப5 (சா.அக.). 

கிரெளரியம் /6சயந்2, பெ.(ர.) கொடுமை; 

௦பஒ௫ு,, 1270-6816800655. 

[58 /பாசமறு௪ 2 த. கிரெளரியம்.] 

கில்-தல் (கிற்றல்) 44, செ.கு.வி.(3.1.) 

சம்மதித்தல்; 1௦ 80766, ௦0158ர். இறைவி 

கிற்குமே" (தக்கயாகம்.57). 

கில்பிச(ஷ)ம் 75/2௮, பெ.(॥.) இரக்கம் 

(பாவம்) (கோயிலொ.45); 518. 

[5/1 70/2௪ 2 த. கில்பிச(ஒறிம். ]/ 

கில்லத்து /6///௪//ப, பெ.(ஈ.) பெரியோர் அல்லது 

மன்னர்களால் பரிசாகக் கொடுக்கப்படும் 

ஆடை; [006 ௦4 ௦௩௦ பா ௦௦ரீா60 ரூ 16 

௦ ௦ ஈஞு வடு. 

[47 76௪7 2 த. கில்லத்து:] 

கில்லேதார் 64/௪௭ பெ.(ஈ.) கோட்டை 

உசாவல் (விசாரணை) தலைவன்; 

௦௱௱௮ா0கொ( ௦7 8 1௦1. 

[பூ. ஏ4௪247 2: த. கில்லேதார்.] 

கில 4௪, பெ.(.) எதிர்பார்த்தல் முதலிய 

பொருளையுணர்த்தும் வடமொழி இடைச் 

சொல்: 2 88511௩ ௭௦10 51910 

ஓு௨௦(௮(/௦, நா௦91(டு, ௭1௦. சவாகதங்' 

கிலவென்று ' (திருவிளை.இரசஉாத. 15). 

[2௦17 6/௪ 2 த. கில] 

கிலம் 4௪௭, பெ.(1.) 1. சிதைகை; 121 ஈர்/ன் 

15 ரபரர60, 0//82108160, 15/0 18516, 

065100/60. "வீடு கிலமாய்விட்டது . 

2. இழிவு (சூடா.); 1124 வ்ட்ள் 15 கபர் 

(1ரி6. 

த.வ. பழுது. 
[5/6 6/௪ 2 த. கிலம்,] 

கிலவம் /4/௪௪௱, பெ.(.) கழுத்து (யாழ். 

அ௧.); 1601. 

கிலாசம் 022௪, பெ.(ஈ.) 1. சதையை 

மூடிக்கொண்டிருக்கும் ஏழு வகைத் 

79 கிலீடகம் 

தோல்களில் ஒன்று; 016 ௦4 16 56/8 

13/15 01 106 514 ௦௦810 16 றப5045 

௦4 (௨ 000. 2. தேமல்; 8 10௱ ௦4 5/8 ப 

015685. 

கிலாசு /280, பெ.(ஈ.) கப்பல் தொழிலாளி; 

195021; 1ஈவ/8ர 5810. 

த.வ. மாலுமி. 

[ப். ௮250 5 த. கிலா] 

கிலாதன் 4/4/௪ற, பெ.(1.) இரண்யகசிபுவின் 

குமரன்; 501 ௦4 [7217)/2425/5 ப. 

இவன் மனைவி தெமனி. மகன் வாதாபி. 

பிரகலாதனின் தம்பியான இவனுக்கு 

அனுக்கிலாதன் எனவும் பெயருண்டு (அபி.சிந்.). 

கிலாபத்து ரசீம௪//0, பெ.(7.) இசுலாம் 

மதத்தின் தலைமைப் பதவி; 0௮10816. 

ர்க ர்ச்! 2 த. கிலாபத்து..] 

கிலாம் சா, பெ.(£.) சினம்; 010௮4௦, 

பலா... 'திலாந்தோற்றச் சொல்லுகிறாள் " 

(எடி), 5, * 7. 
கிலிகை ௪௮] பெ.(.) சிற்றெலி; 58] [91 

(சா.அக.). 

த.வ. சுண்டெலி. 

கிலிகோலம் 462/௮, பெ.(ஈ.) சீர்கேடு; 

)0/6111655, 0150106, ௦ரீப510. 

கிலிசம்பறை 4//2௪ா-ற0௮௮; பெ.(॥.) 

கிவிகோலம் பார்க்க: 566 4/-4/2/7. 

கிலிசைகெட்ட /(//2ட்(2//2, பெ.எ௭.(௨0].) 

வேலையற்ற; 10/6, பாஊா!03/60, 00௦0 107 

௦0. 

கிலிட்டம் 4/2, பெ.(.) எளிதில் பொருள் 

விளங்காமையாகிய குற்றம்; ௦65போரடு ௦4 9 

025580, பார்டி. 

[96ம் //2/௪ 2 த. கிவிட்டம்..] 

கிலியம்பறை //ந/௪ா7-0௮7௮ பெ.(ஈ.) 

கிலிசம்பறை பார்க்க; 566 4/22/77-0௮7௮. 

கிலீடகம் ////227௮/7, பெ.(1.) 1. ஒரு பூடு; 8 

1௮. 2. ஒரு நச்சுக் கிழங்குடைய பூடு; 8 

ி௮ர் மர்) ௨ 001500ப5 6ப/௦ப5 00 

(சா..அக.). 



கிலீபம் 60 கீசா 

கிலீபம் //௪ா, பெ.(॥.) ஆண், பெண் ; கிறிசு 07/20, பெ.(.) கிரிசுக்கத்தி பார்க்க; 
அல்லாதது (அலி) (உரி.நி.); 08150 ௦ 

2௮ 12418 ஈன்ற ற/6 ॥௦ 1846, 

ஈஊா௱ஜஊா௦016. 

த.வ. பேடு. 

[5/0 //ம௪ 2 த. கிலீபம்.] 
கிலுசிதம் ///2/277, பெ.(॥.) வறுமை 

(யாழ்.அக.); 00/6113. 

[5/0 //5//௪ 2 த. கிலுசிதம்.] 
கிலுப்தம் ///28, பெ.(ஈ.) எப்பொழுதும்; 

[6801655, 561160 ௦067, சொர்வாஈடு, 

[5/7 0/௪ 5 த. கிறுப்தம்.] 
கிலேசம் //௪82௱, பெ.(ஈ.) துயர்; 81411௦11௦0, 

0187685, 0814, ொ௦ெப/5, 80௦14, ரர். 

[5/1 //22௪ 5 த. கிலேசம்..] 

கிலேசி-த்தல் 68/25, 11 செ.கு.வி.(3.1.) 
துன்பப்படுதல்; 1௦ 66 11 8ஊ9ப/8॥, 01817655, 
(௦ 06 81740160. 

[5/0 6/௪8ப 5 த. கிலேசி-த்தல்.] 

கிலேசு 47/58, பெ.(ஈ.) கீழ்மை (யாழ்.அக.); 
101658 . 

கிலேதம் 6/52௪௱, பெ.(ஈ.) உடலின் மேல் 
இடும் மருந்துநீர் (இங்.வை.21): 1௦11௦. 

த.வ. நீர்மமருந்து. 

[5/6 /60௪ 2 த. கிலேதம்.] 
/(//20, பெ.(॥.) 1. உணவகம்: 

[6518பா8(: ௦15. 2. பொழுதுபோக்காகக் 
கூடும் இடம்; 760169110 010. "இளப்பில் 
சீட்டு விளையாடலாம் (க்ரியா... 

த.வ. சாப்பாட்டிடம். 
கிளப்போசு 4/9-௦-0௦0ப. பெ.(ஈ.) 

சோற்றுக்கடை; உணவகம்: 3 £25198பாலார், 
911 8840-0056, 8 1016. 

8. பம்: த. கிளப்போசு.] 
கிறாக்கி /724/1 பெ.(ஈ.) விலையேற்றம்; 8/0) 

01106. 

[0. சீர்சரா? த. கிறாக்கி.] 
. கிறாக்கிபண்ணு-தல் (ர௮/0002றாப-செ.கு.வி. 

91.) அருமைப்படுத்திக் கொள்ளுதல்: (௦ 
971601 165676. 

கிளப் 

566 0/7 ப/-/0- 02707 

]17-/3]/. 076 5 த. கிறிச,] 

கிறித்து ச, பெ.(ஈ.) இயேசு கிறித்து; 

மொ, 1௨ ௱௨58190. 

[07 06/05 2 த. கிறித்து..] 

கிறித்துமசு 464//477௪20, பெ.(॥.) இயேசு 
பிறந்த நாள்; 1௨ ஸே ௦ மார் ॥ஈ /25ப5. 

/£. 5125 2 த. கிறித்துமசு..] 

கிறித்துமார்க்கம்//////-7727/44477, பெ.(ஈ.) 
கிறித்துவ மதம்; ௦5/லாடடு. ப 

[கிறித்து * மார்க்கம்] 

[07. 75052 த. கிறித்து..] 

கின்னரகண்டி ./02/௪-௪௮21 பெ.(ஈ.) 
கின்னரகீதம் பார்க்க; 866 1/7௮/2- 
0/2. 

[5/1 0௮7௭7 2ற/22 த. கின்னரகண்டி..] 

கின்னரகீதம் //00௮:2-9/07, பெ.(ஈ.) யாழ் 
இசைக் கலைஞ(கின்னர)ர்களால் பாடப்படும் 
இசை; 16 ௱ப516 ௦7 1௨ ௦616511௮| 

௱்ஊாவி8. “கின்னரகீதத்துக் கேள்வி 
மாந்தா “ (பெருங். உஞ்சைக்..37 708), 

[54. 60௮2-0௪ த. கின்னரகீதம்.] 
கினாரா ௫௪ பெ.(ஈ.) ஆறு 

முதலியவற்றின் கரை; 5106, 6211. 817016. 

[0. [சச 2: த. கினாரா..] 
கீகசம் //9௪52௱, பெ.(ஈ.) உடலில் எலும்பை 

ஒட்டியுள்ள தசை; 1|65 ௦ஈ (௨ 0௦1௨. 
'வசைகீகசமெள் இரிருவகையாய்தி துன்னார் 
புலவு” (சேதுபு. வேதாள...30), 

[54. 0௪5௪ 2 த. கிகசம்.] 

கீசதாருகம் 4/2௪/சப9௪௱, பெ.(1.) மூங்கில் 
மரம்; 680௦௦ 16௦ (சா.அக.). 

கீசபாதிகம் 72௪-௦2௪ 7௮-. 
நீலிச்செடி; 1010௦ 0௮ (சா.அக.). 

கீசவல்லி //2௪-0௮/1 பெ.(ஈ.) கீசபர்ணி'” 
பார்க்க; 566 /78௪-௦௭௱௱/(சா.அக.). 

கீசா ,//௪ 
191560௦0. 

பெ.(ஈ.) 

பெ.(॥.) பொய் (யாழ்.அக.); 



க்சுதி கீதவேதம் 
ரகத் பு வு ப புபவுப்ப பப பங், ப ப ப ப ப்ட்ட ப ப ப பெப்ப்ப்பிட்ட 

கீசுதி //2ப2] பெ.(ஈ.) இசைக் கருவிகளுள் | கீதம்' /௪௪, பெ.(1.) 1. இசைப்பாட்டு; 5009, 

ஒன்றாகிய வீணை வகை (பரத.ஒழிபி.15); 8 

பா் ௦106. 

கீடதந்தம் //9௪-/௭௭௭௪, பெ.(1.) நச்சுப் 

பற்களை உடைய விலங்கு; 01691ப1௨ வரு 

வா௦௦ப5 18611 (சா.அக.). 

[கீடம்*தநீதம்..] 
[8/4 0 2 த. கீடம்] 

கீதகோவிந்தம் 4௪-20, பெ.(ஈ.) 

ஒரு வடநூல்; வடமொழி இசை நூல்; 8 

5815187114 ஈாப51௦ 000% (த.சொ.அக.). 

[5/0 7//27/4207022 த. கீதகோவிந்தம். 7, 

கீதசாத்திரம் //9௪-2ச/4/௪௱, பெ.(ஈ.) இசை 

குறித்த நூல்; 501806 07 ராப510. 

[5/0 7/௪ 2 த. கீதசாதீதிரம். // 

கீதசாலை 4/0௪-2௪/௮] பெ.(॥.) இசை பயிலுங் 

கூடம்: ௮]! கட றப 15 18பர்ம்; றப5௦ 

௮1. "கீதசாலையுங் கேள்விப்பத்தரும் 

(பெருங் இலாயாணா. 7, 1297. 

த.வ. இசைக்கல்லூரி. 

[கீதம்-சாலை.] 

[5941 722 த. கீதம்] 

கீதநடை 4/4௪-௪௮] பெ.(॥.) நான்கு வகை 

மறைகளுள் ஒன்றாகிய சாம மறை (வேதம்) 

(திவா.); 5271௪21205, 85 ௦௦௱0௦560 ௦1 

வா. 

[கீத.ம்-நடை..] 

[5/0 7/122-த.கீதம்..] 

௦கார். 'மங்கையரமுதகீத.ம் ” (க.ம்பரா. 

காரமுக.40,. 2. இசை; ௱6103ு, ௱ப510. 

தீத.மிணிய குயிலே ” (திருவாச. 75, 1. 

3. வண்டு (திவா.); 06616, 086. 
த.வ. இசைப்பாடல். 

[5/6 ர//2 2 த. கீதம்] 

கீதம்? ரசா, பெ.(ர.) 1. நெய்; 9166. 

2. பழமை; ௦10655 (த.சொ.அக.). 

கீதவம் 87௪௮, பெ.(.) ஊமத்தஞ் செடி; 

௦ 8006 1166. 
த.வ. உன்மத்தஞ்செடி 

கீதவீதி ///௪-0//] 
வருகின்ற வழி; 8/௨ப6 (௦00 வர॥௦ 

பெ.(ஈ.) இசை ஒலி 

ஈப516 50பா05 றா௦00660. “கணிந்த 

கீதவீதியே..... தடங்கணார்.....ஏ.ய்தினார்” 
(சீ வக...20.99). 

[கீதம்-வீதி.] 
[5/ம் ர//ச2 த. கீதம்] 

கீதவுறுப்பு /4/2௪-0-பரபு0 ப, பெ.(ஈ.) 

இசைப்பாட்டின் கூறு (சிலப்.3, 150, உரை); 

15 ௦ 00௦6ம் 15 ௦1 8 

ாுப51021 01606, 84௦ 86 1௦பா. 

/கீதம்-உறுப்பு..] 

[5/. 7/(22த.கீதம்.] 

அவையாவன; உக்கிரம், துருவை, ஆபோகம், 

பிரகலை. 

கீதவேதம் 4௪-6௪, பெ.(॥.) நான்கு 
வகை மறைகளில் ஒன்றாகிய சாமமறை 

(வேதம்); 5477௮12022, 85 0௦100560 ௦4 

லா. 

[கீதம்- வேதம்.] 

[5/1 7/2 த.கீதம்.] 



கீதாங்கம் 82 கீர்த்திமதி 
கீதாங்கம் //22/7௮7, பெ.(.) இசைக்கு கீர்“ ச பெ.(ஈ.) பாட்டு; 48756, 809. 

வாசிக்கும் வாச்சியக்கூறு (சிலப்.3, 14, உரை); 

கமய சாவ! 80௦௦8 (0 4௦0 

1ப510. 

[5ம் ஐ//ச7சர௪ 2 த. கீதாங்கம். ] 
கீதாநுகம் 6//சரப9கா, பெ.(॥.) கூத்து 

வேறுபாடுகளுக்கிசைந்த இசைக்கூறுகளில் 

ஒன்று (சிலப்.3:14, அரும்.); ௱ப51௦ 
018551110811௦ஈ வரர் 8௨000௦0516 110 

ரா! றவா௦ரா௦€ (த.சொ.௮௧.). 

கீதானுகம் //22ப9௪, பெ.(1.) கீதாங்கம் 
பார்க்க; 566 /272/77௮/7. 

[$/. 9//242ப-ர௮ 2 த. கீதானுகம்.] 

கீதி' //8/ பெ.(ஈ.) பாடகன் (யாழ்.அக.); பொ. 
[510.0 த. கீதி.] 

கீதி” //0] பெ.(ஈ.) 1. பாடுகை; 811010, 
்்ளாங்ார. 2. பாட்டு; 5000. 

[$/0. த/4/2 த. கீதி] 
கீதி* ள் பெ.(ஈ.) மரவகை: 60103௮10௮1 
ஒர 014 றார5016. 

கீதை //8௪/ பெ.(ஈ.) 1. நல்ல அறங்களைக் 
கூறும் தெய்வப் பாடல்; 580160 8000 ௦0 
௦8 ௦௦ வுா0 ₹61010ப5 00011065, (நு 
88 560 5806. 2. அருச்சுனன் 
பொருட்டுக் கண்ணன் போர்க்களத்தில் 
அறிவுரை கூறிய மொழிகள் உடையதும், 18 
பகுதிகள் கொண்டதுமான மகாபாரதத்தில் 
அடங்கியதுமான வடமொழி அறிவு (ஞான) 
நூல்; 8 560110 ௦14 18 ௦68485 (ஈ (06 
14 ௮/72௦.௮:2/2, ௦௦181ஈ1ஈ9 17௨ 580௨0 
॥5ாப0100 ௦ ாலாசு ௦ 8/௪. 
'கண்ணன்..... ரீ கீதையருளிச் செய்து " 
(மதுரைக். 53, உரை), 

[5/1. 9/௪ 2: த. கீதை..] 
கீயாக்கணக்கு /ப்௪-/-/சா௫/ப, பெ.(ஈ.) 

வடமொழியிலுள்ள கூட்டு மெய் 
யெழுத்துகளைக் குறித்து கூறும் நூல்; 0 
0691௩9 ஈர ரபா ௦ாா5௦1வா!6 1 
5௨81. 

கீர் 64, பெ.(ா.) 1. ஓரொலிக்குறிப்பு; ௦0௦௫ 
50பா0. 2. சொல்: ௦10 (த.சொ.அ௧.). 

'கர்சாள்று பாட்டாம். அதுக்கு நிறம் : 

சிவப்பாகி" (திவ், பேரியாழ் 1 5, ௮௨; பல்.86), 

கீர்” 7. பெ.(.) பாயச வகை; 9 88ஈ/1-110ப10 

1௦௦0 ஜா602160 பார றாரிட. 

த.வ. கன்னலமுது. 

கீர்த்தனம் //7௪7௮, பெ. (.) கீர்த்தனை 
பார்க்க; 566 47711277௮1 

[5ம் நாசாச 5 த. கிர்த்தனம்..] 

கீர்த்தனை 77/2௮] பெ.(.) 1. இசைப்பாட்டு; 
800, 8வ௱, நூறா. 2. புகழ்ச்சி; நா8186. 

த.வ. இசைப்பாடல். 

[5/0 பரம்சி 5 த. கீர்த்தனை] 

கீர்த்தி-த்தல் ஊஊ 11 செ.கு.வி.(ு.॥.) 
புகழுதல்; 1௦ 9156, ல்௦1. 'தன்சொல்லாற் 

றான்றன்னைக் கீர்த்தித்த மாயன் " (திஸ். 
துருவம். 7 9, 2). 

[5/0 //70/2 ஐ. கிர்த்தி-த்தல்.] 

கீர்த்தி ஈரம் பெ.(ா.) புகழ்: *க௱6, ௦1ஸ்ாடு, 
£ஊா௦வ௱, சேர், 00௦௫. “விண்சுமந்த 

காத்தி விபன்மண் டலத்தீசன்'(திருவாச.8, 2) 

த.வ. மிகுபுகழ். 
[5/0 070/5 த. கிர்த்தி] 

கீர்த்தித்தானம் /74/-/சரச௪ா,  பெ.(.) 
பிறப்பு நல்லோரை (சங். அக.); 350ஊா0௮11, 

00586 074 ௦066 மா. 

[5/61. /பாரி/சாச 42 த. கீர்த்தித்தானம்.] 

கீர்த்திப்பிரதாபம் ்/ட்2-மரச220௮, 
பெ.(.) 1. புகழும் ஆற்றலும்; *௭௱€ ௨௭0 

5016100௦பா. 2. மிகு புகழ்; |ப51ா௪உ ௦7 1276, 
910௫, ££ா௦ய. 

[5/1.6/0/*ம07ச:12௦௯:த. கிர்த்திப்பிரதாபம்.] 
கீர்த்திபூபூணபாண்டியன் ர1//2,8227௪- 
கார பெ. (ஈ.) அதுலகீர்த்தி 
பாண்டியனின் மகன்; 50 ௦7 சப்/௪-/ர44 
ஞ்ச. 

கீர்த்திமதி ரர்சாணசர். பெ.(ஈ.) மன்னர் 
குலத்தைச் சேர்ந்த சுகனின் பெண்; 
வெப0ா16£ ௦4 (௩0 29௮/7 (அபி.சிந்.). ப 



கீர்த்திமான்' 

கீர்த்திமான்' பாசா, பெ.(ஈ.) 
வசுதேவருக்குத் தேவகியிடம் பிறந்த குமரன்; 

50 ௦1 /22ப/-7/2:2 2100 /2/29((அபி.சிந்.). 

கீர்த்திமான்” பார்க, பெ.(ஈ.) புகழ் 

பெற்றவன்; 0616018160 6150, (॥ப5110ப5 

06500806. 

[5/7 பாப்பரகா 2 த. கீர்த்திமான்.] 

கீர்த்திலட்சுமி ///௪/2யர . பெ.(ஈ.) 
புகழாகிய திரு; 186 ௦068011160 85 

(௮51771, 

[5/1 பாரி */௪2ா/ 2 த. கிர்த்திலட்சுமி.] 

கீர்த்திவர்த்தன சோழன் /7///௮717272- 
2௦/௪7, பெ.(.) ஒரு சோழ அரசன்; 8 (24/2 

(0. 

கீர்வாணம் 27௫7, பெ.(॥.) வானுலகில் 

வாழும் தேவர்கள் பேசக்கூடியதாகக 

கருதப்படும் வடமொழி; 8௮72/4771, 06116160 

25 116 |8ா௦ப806 ௦1116 00085. 

[5/7 ௩2௪ 2 த. கீர்வாணம்.] 

கீரங்கீரனார் பாச-ாகாள் பெ.(.) புலவர் 

கீரனின் மகனாகிய கீரனார்; 80 ௦7 (7௪. 

கீலக ///௪2௮, பெ.(.) ஆண்டுகள் அறுபதில் 

நாற்பத்திரண்டாம் ஆண்டு (பெரியவரு.); (16 

4210 4/2 04 (6 ॥ ௦/8 00/06 ௦01 60 

46215. 

கீலகம் 4௪7௮, பெ. (ஈ.) கலகம்; [110 ப6, 

ா௦பட்16. ஏவர் கீலகைத்தினால்.... மெத்தவுங 

காப்கிறாய்  (சீய.பிரபுற் சரபேந்திர.குற. 77 73. 

[5ம் 4௪ 5 த. கீலகம்] 

கீலகை 7௪7௮) பெ.(.) கீழ்மை (யாழ்.அக.); 

1௦8/0655. 

கீலம்கீலமாக //7/277-///௮7729௪,வி.அ. (௨0.) 

துண்டு துண்டாக; [1௦ 216085. கலம் 

கீலமாகக் க]நித்த ஐல. 

[9/. (சரள த. கிலம்கிலமாக.] 

குகமுனிவர் /ப௪௪-ஈ1பறற்கா, பெ.(ஈ.) ஒரு 
இருடி; 8 5௮11. 

குகர்த்தமன் 6பஏசா!/௪ா௪ற, பெ.(॥.) ஒரு 

மன்னன்; 8 140. 

குசுமை 

குகனேரியப்பமுதலியாா 4(/92757/2002- 

பச பெ.(ஈ.) தமிழில் உபதேச 
காண்டம் பாடிய ஆசிரியர்; (6 8ப ௦ 106 

[எரா /௦2022242/702/77. 

குகூகண்டம் /6ய//4/-6௪722/77, பெ. (1.) குயில் 

(யாழ்.அக.); 16 [௦/8 0ப01000. 

[5/0 /பாபகார்ச 2 த. குகூகண்டம்] 

குசலப்பிரசினம் 4ப/.5௮/௪-0-2/7217௮77, பெ. 
(1.) நலம் குறித்து உசாவுதல்; 116 0]3/ 

பெரு ஈரா 8 065005 நுஒ11216. 

த.வ. நன்னலம் கேட்டல். 

குசலா் 4052௫௪ பெ.(.) 1. அறிஞர்; ஈவா ௦1 

(௦8/16006, ராகா. 2. வல்லோர்; 8811] 

0680, 66081. “தறநரலிர் குசலராகிய 

மாதவா ”(சேதுபு இலக்கும்.2] (௪.சொ._௮./. 

த.வ. திறவோர். 

குசன் 42௪, பெ. (॥.) செவ்வாய்; 116 806! 

11215. 

த.வ. செங்கோள். 

[5/0 600/9 2 த. குசன்.] 

குசாமத்தி 4/22௪1/0 பெ.(॥.) முகமன் 
(முகஸ்துதி); ரி௮1167, 0௦ல40, ஈ௨600. 

'குசாமத்தித்தளம் 
[ப. (பீசாச0 2 த. குசாமத்தி.] 

குசாரத்து 4௪௪/0. பெ.(॥.) கைவழி; 

மா௦ப00 ௨ 061501. 

/பீ. ரப2௮௪ 2 த. குசாரத்து..] 

குசிகன் 4/2, பெ.(1.) விசுவாமித்திரனின் 

தந்தையாகிய ஒரு முனிவன்; 8 5896, (6 

121767 ௦4 1/2 ப14777//7௮. 

[9/0 /யகி/௪ 2 த. குசிகன்..] 

குசிராத்தி 657௪14 பெ.(॥.) கூர்ச்சர நாடு; 

(1202721720. 

த.வ. குச்சரம். 

குசும்பாவிதை 4ப/20//702-044] பெ.(ஈ.) 

குசும்ப மரத்தின் விதை; 6660 01 12/59 

59117௦ 1196. 

/குசும்பா * விதை. 

குசுமை / பபர் பெ.(1.) சுதன்மன் என்னும் 

மறையோனின் இளைய மனைவி; $ பொல 

176 ௦7 50/20/7127. 



குடீர சம் 

குடீரகம் பரச, பெ.(.) குடீரம் பார்க்க; 
566 6பர//20௮171. 'குறியறுஞ் செயத்தா் பேங் 
குடிரகங் குலி" (வேதாரி பலபுழ்...27] 

[51ம் /யா/2(௪ 5 த. குடீரகம்.] 
குடீரம் //ஜ்சு, பெ.(ஈ.) 1. குடிசை; பர், 

0011806. 'படகுடீரபாவம் ”' (த..நி.போ. 775). 
2. இலைக்குடில் (பர்ணசாலை); (806. 

[5/0 6பற்ாக 2 த. குடீரம்,] 

குணாகுணம் (42/0௮/7, பெ.(ஈ.) நோயை 

நீக்கமுடியும் தன்மை அல்லது நீக்க முடியாத் 
தன்மை (யாழ்.அக.); போகு ௦ ௦18186 
01 01569856. 

[5/0 ரபாாச7சரமாச 2: த. குணாகுணம்.] 
குணி (ப! பெ.(ஈ.) வில்: 5௦ (யாழ்.அக.). 

[540். ஏமார் 2 த. குணரி] 

குத்திரசங்கம் /ப/2-5௮79௪௱,  பெ.(.) 
ஊமச்சி (நாமதீப.), நத்தை; 8ஈவி. 

குத்தினி வர்ற பெ.(ஈ.) ஒருவகைப் 
பட்டுச்சீலை: 8 (480 ௦74 51110260 51. 

[். ிபர்/ 25/7. பபால் த, குத்திணி.] 
குதப்பிரம்சம் 2௪-2௦-௦222, பெ.(ஈ.) 

அண்டு தள்ளுகை (பைஷஜ.232); றா௦805ப5. 
குதாம் //௪2௪, பெ.(ஈ.) பொருட்களைப் 

பாதுகாத்து சேர்த்து வைக்கும் இடம்; 
00008. 

த.வ. பண்டகசாலை, கிடங்கு. 
[0. ரப 5 த. குதாம்.] 

குதுகம் பபா, பெ.(ஈ.) விருப்பம் 
(யாழ்.இக.); 06511௦. 1௦10. 

[5/1. /சப/பர௪ 5 த. குதுகம்.] 
குதூகலம் பப 4௮௮7, பெ.(ஈ.) அகக்களிப்பு; 

061194, 80 1பா6. 

த.வ. அகமகிழ்வு. 

[5/. 40/4௮ 5 த. குகூரகலம்.] 
குதோதரி /ப/5827 பெ.(ஈ.) அரக்கர் இனப் 

பெண்; ஊம்ா௦0௦௦0௦ 05 0658. 
கந்தமா பாரக் பெ.(ஈ.) ஓர் இருடி: ௮ 

581. 

குந்தலம் (யாச. பெ. 
பல்லாரியில் உள்ள நாடு: 4 
”௮/௮7(அபி.சிந்). 

1.) வடநாட்டில் 
1€ நெ புரம் 

குபாடி 

குந்தாலம் 67௭௮௮, பெ.(ஈ.) புள் வகை 
(யாழ்.அக.).; 8 (80 ௦7 6ம். 

[5/0 2௮2 2 த. குந்தாலம்.] 

குந்திரம் மாசா, பெ.(ா.) புல்வகை 
(யாழ்.அக.); 8 18800 07 0௭855. 

[5/0 ஏமாப் 2 த. குந்திரம்] 

குநகவெலி %ப7௪92-0-௪/] பெ.(ஈ.) 
மரக்காலைப் போல் உடல் உள்ள ஒரு வகை 
எலி; 8 860165 074 [2 யர 8 ஞூ1ர02170௮] 

௦௦04 7250 8 ௦௦08 ஈ635பா6. 
குநகி பாசு பெ.(॥.) கெட்டுப் போன 

நகத்தை உடையவன்; 006 8086 ஈ௮]5 216 
£01161. “சிந்திய குரகியாலாள் செம் 
போனைத் திருடினானும் ”(சிவதரு. சுவர்க்க 
கரசே... 70). 

[5/4. (யாம் 2 த. குறகி] 
குப்தம் (2/2, பெ.(ஈ.) பூனைக்காலி; 

080806 (சா.அக.). 

குப்தி றப் பெ.(ஈ.) மூன்று வகை 
செயல்களின் அடக்கம்; ர651அ4ார், 85 4 
ம்௦படர், 506௦௦7 மா 0660. 

[541. ரபர் 5 த. குப்தி.] 
குபாகும்பர் ௪-௫... பெ.(ஈ.) 

மார்வாட நாட்டுக் குயவர்: ௦1157 (ஈ //குச 
நெ. 

குபாடி பகர பெ.(॥.) இழிவான 
சொற்களைப் பேசுபவள்: ௩௦௱௮ ப 1௦ப/! 
8॥00906. கையால் மய ௮மூ.ப்.பகு! 
குபாடிகள்" நார்றெட் டுத்.திரு.ப்பு 75), 

[584. /ப-மச 5 க. கு.பாட..] 



குபாண்டன் 85 கும்பிலன் 

குபாண்டன் 4022௪, பெ. (ஈ.) 

பாணாசுரனின் அமைச்சன்; ஈ!ா/516£ ௦7 

” 2722ப/2/7 (அபி.சிந்.). 

குபார் க பெ. (ஈ.) 1. கூச்சலிடுகை; 

௦010, ௦000 வ1. 2. ஒவ்வாமையால் 

ஏற்படும் வாந்தி பேதி; ௦01818. 

[(. ரபம்27 2 த. குபார்] 

குபாரா (22, பெ.(॥.) குபார் பார்க்க; 566 

/0ப/047 

குபிகை 62/௪௮ பெ.(ஈ.) 1. எள்; 5958௱பா 

5660. 2. நல்லெண்ணெய்; 99௨1] ௦/! 

(சா.அக.). 

குபிதன் 4ப2/௪௪, பெ. (ஈ.) சினங் 

கொண்டவன்; 80௫ ராகா. “இகழ்சர். வள் 
குழிதனாய் "(உத்தரரா. ௨௨020௫1675. 

[்$/7. 0/௪ 2 த. கு.பிகன்.] 

குபிலன் 6/௪, பெ.(॥.) அரசன் (யாழ். 

அ௧.); 880. 

[5/5 ௪௮0/2 5 த. கு.பில-ன்.. 

குபினன் 42/7௪, பெ.(॥.) வலைஞன் 

(யாழ்.அக.); 1 ௱வா. 

த.வ. மீனவன். 

[5/0 (பாரா 2 த. குபினன்.]/ 

குபினி 65/1) பெ.(ஈ.) மீன் பிடிக்கும் வலை 

வகை (யாழ்.அக.); 8 880 ௦4 118/0 ஈ6. 

[8ம் 60/77 2. த. கு.மிணி.] 

குபுர் //2 4: பெ.(.) நம்பிக்கையின்மை; 

0150௨11271. “குபுரான காரியம் செய்தான்” 

(முகம்மதிய). 

/கிபசம். யா 2 த. குபா] 

கும்பகாரி 6௨2௮42 பெ.(ஈ.) 1. குயத்தி; 

௦116௩௦. 2. கண்ணிலிடும் மை வகை; 

9 410 ௦7 ௦04ரப௱. 3. செம்பாடாணம் 

என்னும் செய்ந்நஞ்சு வகை; 8 ஈா!ஈ6£வ! 

௦1501. 

[54ம் /பாரச//௪-(277/ 2 த. கும்பகாறி.] 

கும்பதாசி 46பா722/25/ பெ.(॥.) 1. சங்கதூதி; 
௦ா௦௦பா655. 2. விலைமகள்; ஜா௦5111ப16. 

[5/7 /பாமி/௪-225/ 2 த. கும்பதாசி.] 

கும்பம் 472௪), பெ.(1.) ஒரு சிற்றூரின் 

காற்பங்கு அளவுள்ள ஊர் (சுக்கிரந்தி, 27); 

௮6, ௦06 10பாரர் 0௨ 5126 ௦7 3 28712 

[5/7 பாம 2 த. கும்பம்] 

கும்பம்பாலை %பாசச7-௦அ/௮] பெ.(॥.) 

கோபுரம் முதலியவற்றின் மேல் வைக்கும் 
அணியழகுக் கலசம்; 01406 82060 11/௮! 

95 012 1002. 

[கு.ம்பார் - பாை./ 

[561 மாமிச 2 த. கும்பம்] 

கும்பமுத்திரை 4 ப775௪-77ப/0//2) பெ.(ா.) 
முத்திரை வகை (சைவா நுட்வி.12); 8 ॥௮0- 
0056 ॥" ௫௦5. 

[கும்பம் - முத்திரை..] 
[55 பாசிச 2 த. கும்பம்] 

கும்பரேகை 4 ப/77ம்2-2/4[ பெ.(ஈ.) 
கைவரிவகை (திருவாரூர். குற.145.); 

(௦௮௱/81ர/) 8 06 ற ஜவ௱ ௦14 ௮0. 

[0ம் 601/772217210௪ 2 த. கு.ம்பரேறக./ 

கும்பன் 407722, பெ...) 1. அரக்கன்; 9 
215858. 2. வஞ்சகன்; 1௦7116. 

[51 6பாம்ச 2 த. கும்பன். ] 

கும்பானு 62, பெ.(॥.) ஒரு அரக்கன்; 
2 9/4 (அபி.சிந்.). 

கும்பி 64) பெ.(॥.) மட்பாண்டம் 
(யாழ்.இக.); (16 200180வ! 5190 &0பகா/௪5. 

[51. /பாரம்/0/ 2 த. கும்மி] 

கும்பிலன் 6பாரச/2, பெ.(.) 1. திருடன்; 
௦056-02௮6, ஊர். 2. மனைவியின் தம்பி; 

வர6ூ£5 ௦16, ௦1 -1-(ல1். 

[5/0 6யாரம்//௪ 5 த. கும்பிலன்.] 



கும்பீநசம் 86 குரக்கன் 

கும்பீநசம் /யர௱ம்ராச5சா, பெ.(ா.) பெரும் | குமாரவிருத்தியை (பாரசசமாபற்ற்் பெ. 

பாம்பு வகை (யாழ்.அக.); 8 1/0 ௦4 18108 (॥.) மருத்துவச்சி (யாழ்.அக.); ஈ௱/0-1116 
5606ம். ௦ாரியீ5 ஈபா56. 

[5/7 6பாம்றாசச௪ 2 த. கும்ப்ர்சம்.] [5/4 /ப7௮௪-மாழ்2:த.குமார விருத்தியைப் 

கும்பீலம் பரக, பெ.(॥.) முதலை | குமுதம் பரப), பெ.(ஈ.) கருப்பூரம் 
(யாழ்.அக.); 01000016. (யாழ்.அக.); 030. 

[9/2 6பறச்ர்ர்௪ 5 த. கும்பீலம்..] [5/6 /பாரப022 2 த. குமுதம்] 
குமுர்தா 6பா£மாகு, பெ.(॥.) தட்சன் பெண்: 

வண: ல ளி 0 ப016 ௦1 /2/22/7 (அபி.சிந்.). 
் விடய 4 அ குமை 4/௱ச/ பெ.(ஈ.) பவளம் முத்து 1 ல ஆ நீங்கலாக மற்ற மணிகளை நிறுப்பதற்கு 
ர வி உதவும் சிறு எடை (சுக்கிர நீதி.188); 8௱ல651 

ட் த ் 410/1 ப660 ॥ஈ ஙல்ராரார றா6010ப8 510065 
ட ட அத்தகு ௦ம் 18 001௪15 80 062115 வாட 16 
பல்கி 2:௮௮ 84/10 ௦4 115660. 

- [5/ம. 65யசி 2 த. குமை.] 
் குய்யதீபகம் /6யரசப்ம்சரசா,  பெ.(ஈ.) 

கும்பை' (பச பெ.(ஈ.) விலைமகள் மின்மினி (யாழ்.அக.); ரஈ6-ரீட: 
(யாழ்.அக.); ா௦5111பர1௦. த.வ. எரிபூச்சி 

[5/6 /பாமர௪ 5 த. கும்பை] [5/0். ப ண்த்க வல க் த. கு.ய்யதீபகம், ] 

கும்பை* /ய௱ம்ச! பெ.(ஈ.) ஓம குண்டத்தின் | 5 ப யபாசிதம் 60ர௪௦25/௪௱,  பெ.(ஈ.) 
வேதிகை (யாழ்.அக.): 60105பா€ £௦பரம் ௮ கமுக்கச் சொல் (யாழ்.அக.); 580761 
5௮011401௮| ந் 526600. ப | 

[514. பாச்ச 5 த, கும்பை] ன் [5/6 9//)/2-ம்/725//22 த. குய்மபாசிதம்/] 

கும்மக்கு பாப பெ.(ஈ.) உதவி: 5/6. மாததனம /பாரிஎரசா, பெ.(ஈ.) கூத்து 
1610, 85815180௦௦. 'குழுக்குப் பண்ணா" ஆடும் பொழுது செய்யும் உடற்செயல்களுள் 

[0 ள் 2 த; கும்மக்கு.! ஒன்று (சிலப்.81, கீழ்க்குறிப்பு); ௪ (480 ௦7 
குமாத்தா (72/74, பெ.(ஈ.) 0851/0ப௮14௦ ॥॥ கொள. 

ள்: . .. ( கரணம் /பாசரச௱, பெ.(ஈ.) முயற்சி 
் கன்றி துல் 5. ட் முத்தா (யாழ்.அக.); 611017, 98௨௮௮2௮1௦௨. ட்ப | ய வேலை பார்க்கும் கீழ்ப் பதவியி [811 ரள உத ணம 

ருப்பவன்: நா!(2ா. 61611 ் 

த.வ. எழுத்தர் குரு துரியம் /ப/7ப/்பாட்2ார, பெ.(ஈ.) 

றல த்தாத்துமாவின் தூயநிலை; (றஈ॥1.) (1 [ப் ய/772510/22 குமாஸ்தா2த குமாத் டி ் 
- குமாதீதர,] 19 குமாரகாலம் /ய௱சா2-(௮/2ஈ. ச் 911851 51816 க(12ஈ௮ம்16 (ஈ (0௨ 16௭௮௦ 

1.) ௦1 6 5௦ 
இளையபருவம்; (௨ 9611௦0 ௦1 4௦11. ட் ்் [51 ஏபபார்பாட் 5 ரியம்.] மார கால னை? ச ம 2 - இருதுரபம், தண்மை ்  த ஈ “ல (பெருங். குரக்கன் /யாககர, பெ.(ஈ.) கேப்பை 

ற (மலை.); £801, 8 ஈர்161 ்/2 ப5/116 கு.வ. இளம்பருவம். 0075022 0 7 

[குமாரஃகாலம், ]/ ர 
[5. த.வ. கேழ்வரகு. ர்பாரக்ம் 5 க. ் 

] 
த- குமார(ம்)./ [5॥/ர். பானை 5 த. குரக்கள்.] 



குரதாரம் 

குரதாரம் குரதாரம் ௨௪22௭௭, பெ.(ஈ.) எட்டு | குரூபம் 42722௪௭ பெ. (ஈ.) 1, இயல்பிலிருந்து பெ.(ஈ.) எட்டு 
வகையான மாநிரயங்களுள் ஒன்று (சி.போ. 

பா.2, 3); ௨86/, 016 01 61001 77௪42- 

7272972177. 

த.வ. பெருநிரயம். 

குராசானி /6பாச22/) பெ.(॥.) குரோசானி 

யோமம் (மூ.௮.) என்னும் ஒமம் விளையும் 

ஒருவகை மூலிகைச் செடி; 6150% ஈ௨ாகா6. 

குராசானியோமம் /பாச2சாற்மா7௫77, பெ. 

(1.) குராசானி என்னும் ஓமம் உண்டாகும் 

ஒருவகை மூலிகைச் செடி; 0180% 66௮௨. 

குராசோ பாச0ம், பெ.(॥.) தென் 
அமெரிக்காவிலுள்ள ஒருவகைப் பறவை 

யினங்களைச் சார்ந்தது; 16 040 0௨௦060 

1௦ 8 501 &௱௦ஊ/0௪'5 மார். 

இது ஒரு வான்கோழி அளவில் இருக்கும் 

என்பர். குரோசா தீவில் வாழுகின்றதால் இப்பெயர் 

பெற்றது (அபி.சிந்.). 
குரான் /பாசர, பெ.(.) முகமது நபி மூலமாக 

இறைவனால் அருளப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 

மறை நால்; 42727 (கரியா.). 

குரூப்பியம் பாற, பெ.(॥.) துத்தநாகம்; 

21170. 

குரூபகூபகம் 6ய7402-0/022௮77, பெ.(॥.) 

வேறுபாட்டமைப்பு கொண்ட (விகாரப்பட்ட) 

இடுப்பு; 8 0௦7௦20 0௮1415, 660600௮117 ரா 

9 1௨316 01510௦1160 061515. 

க.வ. சப்பாணிஇடுப்பு 

[5ம் ப ப02/ய/00277] 

குரூபசன்மம் 4ப0/௦௪-2௪7௮, பெ. (ஈ.) 

வேறுபாடுடைய (விகாரப்) பிறப்பு; ௦516 

மாம். 

த.வ. கொடுந்தோற்றப்பிறப்பு 

குரூபபிண்டம் 4ப/0௪-0/0௮, பெ. (ஈ.) 

வேறுபாடான (விகாரமான) பிண்டம்; 

௦518 101ப5. 
த.வ. கொடும்பிண்டம் 

[குரூப - பிண்டம்.] 

[5/6 6பாபம்ச 2 த. குரூப்] 
புள் 2 (மின்) 2 பிண்டு 2 பிண்டம். 

7 தம் ததத? ? . 877றஆறஆறஆஆ"ஆ"ஆ""” குரூரம் 
குரூபம் 40௮77, பெ. (7.) 1. இயல்பிலிருந்து 

மாறுபட்ட (விகாரமான) உருவம், உறுப்புக்கேடு; 

06100௱(௫ு ॥ஈ ர௨ர்பாக5, ॥ஈ ॥௱ம்5. 

2.அழகின்மை; ப0111655. 

த.வ. கொடுஉரு. 

[கு * ரூபம். 
[5 0-2 த. க.] 

உருத்தல் - தோன்றுதல். உரு - தோற்றம், வடிவம் 
வடிவுடைப் பொருள், உடல். உரு 2 உருவு 2 உருவம். 

(த. உருவம் 2 561. 02/0௮. 1.92] 

வடமொழியில் அழிகேடு, அவமதிப்பு, குறைபாடு, 
குறை, சிறுமை, தடை, பழிக்கூறு, இகழ்ச்சி போன்ற 

பொருளுடன் கு. முன்னொட்டு இருக்கிறது. 
குரூபி பா பெ.(ா॥.) இயல்பிலிருந்து 

மாறுபட்ட உருவமுள்ளவ-ன்-ள்; பரு, ॥!- 

518060, 0617101160 961501. 

த.வ. சப்பாணி. 

[57. 6ப- 2 த. கு.] 

த. உருவம் 2 5ம். ரப0௪2 பற 2 த. ரூமி, 

குரூரகோட்டம் 4பாம்ச-/2//௮7, பெ. (ஈ.) 

கழிச்சல் (பேதி) மருந்தாலும் அசையா 

கெட்டிக் குடல்; 0௦5116 00௧616 பாக1760160 

ட ஊனா 511000 2பா0211/65. 

த.வ. கல்குடல். 

/குரூர * கோட்டம்./ 

குச்” கொள் 2 கோள் : மகாடு! 2 கோட்டம். 

குரூரகோட்டி /பாமா்ச-ரம//0 பெ.(॥.) கற் 

குடலோன்; 016 8114) 00511௨ 601615. 

குரூரம் 4பாப:2/77, பெ.(॥.) 1. கொடுமை (உரி.நி); 

ஙே; 58/௨02655. 2. வேறுபாடு (விகாரம்); 

ப0655. 

த.வ. கடூரம். 

ர$/1. ம்2 2 த. குரூரம். 

வடமொழியில் 14124! என்னும் மூலத்திலிருந்து 

பிறந்த ப என்னும் சொல்லிற்கு ஊறு, புண், 

ஊறுபாடு, வெம்புண், நோவு, தீங்கு, இரக்கமற்ற, 

கடுப்பான, முரண்பாடான போன்ற பலபொருள்கள் 

உள்ளன. (மா.வி.). இவற்றுள் கொடுமை வேறுபாடு 

ஆகிய பொருள்களிலேயே இச்சொல் தமிழில் 

வழக்கூன்றியுள்ள து. 



குரூரமருந்து 
குரூரமருந்து /பம்௪-72:172, பெ. (॥.) 

1. கொடிய மருந்து; 80 ௦01016 01 8 

பர்பி ந06. 2. வேகமான மருந்து; 01851/௦ 

60/06. 3. உறைப்பான மருந்து; 60௦16 

வாம் யாரா 0 பாளர், ௨ொ௱௱௦(௦ப5 

1620101176. 

த.வ. கடுமருந்து. 
(குரூர - மருந்து:] 
[5/6 பாபா த. குரூர] 

மரு 2 மருந்து. 
குரூரமாவு ஈபாப்2-௱௪2௦0, பெ.(॥.) கொல்ல 

மாவு; 96-60 ரோ - ஈ௮0்!ப5 

0021772112 

[குரூர 4 மாக] 

[5/். 6பா022 க. குரூர. ] 

மா மாவு, 

குரூரவதை /பாார்2-0204 பெ. (ஈ.) துன்பு றுத்திக் 
வொல்லுகை (சித்திரவதை): ௦ப௮] 191-197 
பாகா ராபா, 

த.வ. துன்புறுத்தல் 
[$/. ஈாப2-0௪/௮/25 த. குரூரவதை..] 

குரூரவாந்திபேதி பாபர2-4ச௭10201 பெ. 
ு.) கொடிய கக்கல் கழிச்சல் (வாந்தி பேதி); 
01618 ௦4 8 ஸர்ப/ளார் நா 56/66 (0௨ - 
068 ஈட ப5. 

த.வ. கடுங்கக்கல் கழிச்சல். 

குரூரன் பாப்2ர, பெ.(ஈ.) கொடியவன்: 0ப௮| 
061501. 

த.வ. அரம்பன். 

[541. [பச “ த. குரூரன். ன்" ஆ.பா.ஈறபி 
ஒுரூராசயன் 44252௮ பெ.(ஈ.) ள 

பார்க்க; 566 (பாப 2-7 

குரூராட்சம் /பரபி-72/0௮. பெ.( 1.) ஆந்தை: 
௦41. 

குரோடீகரி-த்தல் 

ட்று 

அம் 
[2 ் திட்! 

772 

ல] ட் 

7 1 

் ட் 
புறில். (பப 

72822 2242 

252 * 22210 ச கர்ற் 
த் (தத * ட் அவ 

55222 

குரோசாணியோமம் ///705 2ப)- 0/77.277, 
பெ. (ஈ.) குராசானியோமம் பார்க்க: 86௦ 
/(//720274)/0/772/77. 

[0. (ீமாசசசா/ 2௮] 2 த. குரோசாணி 
போரம், / 

குரோசானி (பாபி. பெ. (ஈ.) 
குரோசானியோமம் பார்க்க: 58% 
/ப7222ரட்_2177.2/7), 

குரோசானியோமம் 4/725.2/7/702/772177 பெ. 
(1.) குராசான்தேசத்தில் விளையும் ஓமம்; 
ணய இனா ௦ 1 பாச 

குரோசாணியோமப்பத்திரி 0220 
90/72-0-0௪17 பெ. (ஈ.) குராசான் நாட்டில் 
விளையும் ஓமச் செடியின் இலை (இது ஒரு 
கற்ப மூலிகை); |62465 07 ௦ 01௮1 
00 ॥॥ பாச்சா 3 [6-]பஙவா810 
ரப0. 

[(குரோசான்-ஐமம்-பத்திரி, ]/ 
குரோட்டுசிரிடம் /ப72/ப-97/2௮7, பெ. (1.) 

முழங்கால் வீக்கம்: 3900051116 ௦7 16 ா6௦- 
1௦16. 

த.வ. மூட்டு வீக்கம். 
குரோட்டுபலம் 7270-௦௮௮1, பெ.(॥.) 

1 நாட்டு வாதுமை; 101௮ ௮௬௦0 8௮/2 
09500௪. 2. ஒரு பெரியமரம்: (உ[ஈப( (766. 
11. செகுன்றாவி. (ம்) 

குரோடீகரி-த்தல் /பாமிறா்ணர், பெ.(.) 
முறைப்படுத்துத் தொகுத்தல்; (9 ஷூக1உ௱2(156 
910 8பா௱2!66. 

த.வ. முறைப்படுத்தல். 

[5/0. ஈாசப்ட 2௧. குரோடீகரி-த்தவ். தம். 
தொ. பெ.ஈ..] 



குரோதபரணி 

குரோதபரணி பா20௪-௦௮௮1/ பெ.(ஈ.) 

கண்டங் கத்தரி; றா1௦133/ ஈர்ற்ர் 8806 - 

501௮1ப௱ )200பா. 

குரோதம்! /6ப22௮/, பெ.(ஈ.) 1. சினம் 
(கோபம்); 8௦௦, மாகம். 'குரோதமே 
குணமாயிருந்தவர்"' (கி.சி.பர.லோகா. மறு. 
29). 2. செற்றம், காழ்ப்புணர்ச்சி; ௨/0, 

[31100 ப. 3. காய்ச்சல்; 161/2. 
த.வ. வன்மம். 

759/7. 07801௮ 2 த. குரோதம்..] 

குரோதம்” பாப), பெ.(1.) மார்பு; 006851. 
௦851. 

[5/8 009 2 த. குரோதம்..] 

குரோதவல்லபம் 4ப௦29-/௮/20௮2/7, பெ. 

(ஈ.) ஒரு வகைக் கோரை; 8 4816 ௦1 

0 சப). 
குரோதன்' ௨2௦2) பெ.(.) 1. ஒரு வகைச் 

கோழை (சிலேட்டும)க் கூறு; ௨ 10 ௦7 

ள் ஈப௱௦பா ௦1900801௦) 2. கோழை 

மிகுதியினால் சினம் கொள்பவன்; ௮ 121 8100) 

0௨௦356 ௦7 (5 ௨1௦ (௨00: 

குரோதன்” 6022௪௦, பெ. (ஈ.) சினம் 
கொண்டவன் (கோபமுள்ளவன்) (வீரபத்திரன்.) 

(சூடா.); பி2மக0௪, 85 0 மாகரரிப். 
த.வ. காய் சினத்தன். 

[51 7522 2 த. குரோதம் 5 குரோதன்..] 

ன்' ஆ.பா.ஈறு 

குரோதன 4282௪, பெ.(1.) அறுபதாண்டு 

வட்டத்தில் ஐம்பத்தொன்பதாம் ஆண்டு 

(வருடம்); 76 590 4௨8 ௦74 (6 பற 

௫016 07 004/6815. 

[51. க7207௮7௪ 2 த. குரோதன. 

80 குல்மரோகம் 

குரோதனி 40202 பெ. (ஈ.) காமங்கொள்ளும் 

பெண் (காமி); 8 ற25810916 ௦: ௨௱0௦ப5 

௦. 
த.வ. காமி. 

குரோதி'-த்தல் 42௦, 11 செ.கு.வி.(3.1.) 

செற்றங் கொள்ளுதல்; (௦ ௦681 [80௦௦பா. 

த.வ. சீறுதல். 

[$61. 420172-, 2 த. குரோதி-./ 
குரோதி” பாம் பெ. (ஈ.) செற்றங் 

கொண்டவன்-ள்; £210010ப5 0650. 

த.வ. சீறாடி, சீறாளி. 

[5/1. மாம்பிிரா 2 த. குரோதி] 

குரோதி” %பாம்ச் பெ.(ஈ.) அறுபதாண்டு 
வட்டத்தில் முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டு 
(வருடம்); 16 381 362 ௦4 6 |ஈ௦18ா 006 

0160376215. 

[5/0 2017௪ 2 த. குரோதி! ] 

குரோதிமுகம் 4பா௦0/-7ப9௮/, பெ. (॥.) 
காண்டா விலங்கு; [111006705. 

த.வ. கல்யானை.. 

குல் /0/ பெ.(ஈ.) மொத்தம்; 81, 101௮1 (0.6). 
/[. 7/2 த. கும்] 

குல்கந்து 40/௪2, பெ.(॥.) சர்க்கரை 
அல்லது தேன் கலந்து பக்குவப்படுத்திய 

முளரி (ரோசா)ப்பூ இதழ்; 8 ௦4601௦ ௦7 
1086 றா608160 1॥ 5027 ௦ ॥0ஷு/-0௨௭01/60 

056. 
த.வ. தேன்முளரி. 

(2௨5. ரப/*,47/. 7௮7022 த. குல்கந்து] 

குல்பேரீசு 65750, பெ.(ஈ.) மொத்தத் 
தீர்வை; 101௮] [6ப6. 

[பீ. படிக 2 த. குல்போீசு] 

குல்மகேது ப/ரச/௪2ப, பெ.(॥.) ஆரை; 
50161. 

குல்மரோகம் 40/71௮70/4217, பெ.(1.) மண்ணீரல், 
ஈரல் முதலியவற்றில் வீக்கம் கண்டு அதனால் 

ஏற்படும் செரிமானக் கோளாறு (அசீரணம்) 

முதலிய குணங்கள்; 1101068110 80 115 
0௦086௦ ய௨1 வூராறர௦ா5, பேட 1௦ 16 

80 07 16 50/68, 1/6 6160.- 

900௦௱1௮/ பாமா. 

த.வ. செரியாநோய். 



குல்மவாதம் 90 குல்லாலி 

குல்மவாதம் /ப/772/௪2௮, பெ. (॥.) 
மண்ணீரலைப் பற்றிய ஊதை (வாத) நோய்; 
9 0156856 01 [6 50/88. 

த.வ. ஈரல் ஊதை. 

குல்மாசம் 622௪, பெ. (ஈ.) 1. கழுநீர், 
1014௦ ம்ம் வார்ன் ப்பார் 86 0680௨0 

2. புளித்த கஞ்சி; 80பா - 91ப6!. 3. ஒரு வகை 

மொச்சை: 81480 014 6685 - 0௦/௦0/1௦59 

061025. 

குல்மால்பண்ணு--தல் 6ப/72/-௦௮ப-, 5 
செ.கு.வி. (3:[.) 1. புரட்டுச் செய்தல் (இ.வ.); 

(௦ ௦6௦0. 2. குழப்பஞ் செய்தல்; 1௦ 016816 8 

பம். 

த.வ. தகிடுதத்தம் செய்தல், 
செய்தல். 

[குவ்மால் - பண்ணு-] 

[0. ப/772/2 ஐ. குல்மால்..] 

குலயம் 4/௪), பெ.(.) குல்லியம் பார்க்க: 
566 ((ப///2117. 

குல்லகி %6பர௪ஏ/ பெ.(ஈ.) பூலாச்செடி: 61௮01 
௦ நபம். 

குல்லயம்' 4ப/௭/௪௱, பெ.(ஈ.) 1. பிட்டம்: 
௦ப110016. 2. இறைச்சி (மாமிசம்); 11௨54. 
ஈப5016. 

குல்லயம்” 4ப/௯/௪௱, பெ.(ஈ.) கருங்குவளை; 
௦1ப6 ஈவபா௦. 

குல்லரிச்சோறு /4ப/சாட்௦-௦௦ப.. பெ.(ஈ.) 
கற்றாழைச்சோறு; ௮106 றப. 

குல்லா! 4ப//2, பெ.எ.(௮01.) வெளியான: ௦006. 
184, ஈ௦1 1006. 

[0. 0/௪: த. குல்லா. 
குல்லா் 4/௪, பெ.(ஈ.) 1 தலைக்கவிப்பு: 9 40 

௦1 682, 514ப1-௦8, 19% ௦82, 162. 
'குல்லாவும் தொங்கற் பரியட்டமாகப் பட் டும் 
பருத்தியும் ” (கோயிலொ. 35), 2. படகின் 
பாய்மரத்தைக் கட்டுங்கயிறு (யாழ்ப்); ௦ப(- 
19981 018 0௦8(. 3. கவிப்பு (குல்லா)த் 
தோணி (வின்.); 0091 ௦ ்௦ரூ மரம் ௮ ௦பா- 
1904. 

த.வ. கவிப்பு. 

[(0.//சா2த. குல்லா] 

தக்கடி 

குல்லாச்சிப்பாய் /ப/2-௦-௦/௦௦2 பெ.(ஈ.) 
காவல் துறையினன்; !1ர. ௦6 ௦ 625 8 
(115, 2௦1/௦. 

குல்லாச்சேவகன் 4ப/2-0-020/௪72, பெ. 
(॥.) குல்லாச்சிப்பாய் பார்க்க: 866 6ப/2-2- 

௦/௦22, 

[பீ. (ப/௪2 த. குல்லா.] 

[5/1 82/2(௪ 2 த. சேவகள்..] 
குல்லாப்போடு-தல் %0/2-௦-222-, 9 

செ.குன்றாவி.(4.1.) ஏமாற்றுதல்; |1(., 1௦ ௦80 
௦06, 10 081016 ௦௦. 

[குல்லா - போடுட,] 

[ பீ. /ப/ச2 த. குல்லா..] 
குல்லாய் 6ப//2 பெ.(॥.) குல்லா பார்க்க: 866 

/ப///2. 

[0. /ப/௪ 2 த. குல்லாய். , 
குல்லாயிட்டுப்பிறத்தல் 4:ப///2)//1/0/-,0- 

0/௪1/4) பெ.(ஈ.) முகத்தில் சவ்வு மூடிப் 
பிறக்கை; 6116 ௦4 ௦௦ வர ௮ 01606 ௦7 1௦ 
வ் றளாட்வலா ௦0689810௮9 ௦௦0 
9 1906 106 உயி ௦9 6௦ ரம் 2 02. 

த.வ. மூடுமுகப் பிறப்பு. 

(குல்லா * இட்டு * பிறத்தல்.] 
[0. பர த. குல்லா.] 

குல்லாலி 4ப/ச/! பெ. (ஈ.) 1. எல்லாம் வல்லவன் 
(சர்வ சக்தன்): (5 ௱ர்0௦1ார். 
2. திறமையானவன் (சாமர்த்தியசாலி); 
016861 081500. வைப்பு நிசமாச்சோ 
குல்லாலி நீயோ (விறலி விடுதாது. 788). 

த.வ. திறலன். 

[4:: 60/௪7 த. குல்லாலி ]] 



குலலிகம் 91 ..... குலாசலம் 

குல்லிகம் /0//9477, பெ.(ஈ.) சிவப்புக் குன்றிமணி; | குலஞ்சம் 4/௪, பெ.(ஈ.) அரத்தை; 
01205 ரூ6 - உப5 றா௨0௮40/1ப5. 

த.வ. செங்குன்றி. 

குல்லியம் 4/2, பெ. (1.) எலும்பு; 6௦16. 
குல்லோசிதம் 6 ப/22/427, பெ.(.) பூனைக் 

காஞ்சொறி; 008206 - 8018 கோாா8. 

ய் ப்ர பு ் 

ணி: 

குல்வார் 4/2; பெ.(॥.) குடியானவருடன் 
தனித்தனியே செய்யும் ஒப்பந்தம்; 11014/10பவ! 

5எ1/௭௦1( எர ர௦15. (.0.119). 

த.வ. உழவர் ஒப்பந்தம். 

[(ீ. பச் 2 த. குல்வரா] 

குலக்கினி 60/௪-/-/0/ பெ.(॥.) ஒருவகை 

அம்மை நோய்; 8 10 ௦017 5௱௮॥ 00% 1ஈ கர் 

6 50805 1வ ௦74. 

குலகா 60/௪4 பெ. (1.) பேய்ப்புடல் (மலை); 

110 80௮/6 - 0௦பா0. 

குலசன் ///௪2௪ற, பெ.(॥.) நற்குலத்தோன்; 

ஈவா ௦1 [2506018016 7கஉ௱((ு 

க.வ. குடிப்பிறப்பளான். 

[5/7 (பபச 2 த. குலசன்]/ 

குல 2 குல 2 குலவ, குலவுதல் - கூடுதல், 

குல் 2 குலம் : கூட்டம், குடும்பம், வகுப்பு, 

குலப்பிரிவு, இனம். த. குலம் 2 5. 0/௪. (வவ 

7: 127. 

581. 6ப/௪ 2ப//௪ 2 த. குலசன்.] 

சச். பாபாறு: 

குலசுவேதகன் /4ப/2-௪ப/௪0272, பெ.(॥.) 

குறட்டைக் கிழங்கு; 1௨ றப! ௦4 ஈாப556! 

511|| 0660. 

0௮/810931- 2/0/7/2 9௮/70. 
குலடன் 40/௪2, பெ.(॥.) ஏற்பாரான்பிள்ளை 

(சுவிகார புத்திரன் (வின்.)); 000160 508. 

த.வ. ஏற்புப்பிள்ளை. 

குலத்தன் /6ப/௪/720, பெ.(॥.) நற்குலத்தோன்; 
௱அ ௦1 000018ஈ1ட7 ௦ மார். 

த.வ. குலமகன். 

[குல் 2 குலம் 2 $ழ்ர், 695/௪ 2 த. 

குலத்தன்.] 
குலத்திரி பசார் பெ.(ஈ.) 1. கற்புக்கரசி 

(பதிவிரதை); 08816 ௦௭. 2. மனைவி 
(வின்.); 76 19வர்ப। 76. 

த.வ. குலமகள். 

குல் 2 குலம் 2 5ம். 60/௪, 

[5/0 ப/௪2ர்/ 2 த. குலத்திரி] 
குலத்துருமம் 6:/௪-/-/பாபாச, பெ.(॥.) 

வெடியுப்பு; 901851ப௱ ஈார்க16. 
குலநர்சகம் 4ப/59-௯72௪09௮/, பெ.(ஈ.) 

ஒட்டகம் (யாழ்.அக.); 08௱ய. 

குலப்பசிமாது /4ப/22௦௪5-220, பெ.(॥.) 
சீந்திற் கொடி; ரா௦௦ு - 08ஒ068ா - 
ஈ௱ஊா/ 0 ஊ௱றப௱ 0004௦1 பர. 

குலபெள 4ப/௪0௪ப, பெ.(॥.) கணுக்கால்; 
3116. ப 

குலவியூகம் /ப/௪ஷ்சசா, பெ. (.) 
படையணிகளுளொன்று(நவவியூகத்தொன்று) 
(செளந்த. 1, உரை); 8 (00 ௦7 68106-௮ு, 

௦€ 01 ஈவ2-ுஙுப/ வா (0.5.). 

குலாசலம் 4ப/25௮௮, பெ. (.) பனிமலை 
(அட்டகுலபர்வதம்); ௦1/67 ரா௦பா(&ர 210௨5 
௦1 ரட் ப-0//0௮. 



குலாசா 

[$%4. /ய/242-௦௮9 2 த. குலாசலம்.] 

குலாசா ப/222, பெ.எ௭.(௨01.) பரந்த; 

508010ப5, 1009, 6106. 

[ப. ப/25௪2 த. குலாசா..] 

குலாசாரம் /ப/222:௪17, பெ.(॥.) ஒரு குடும்பம் 

அல்லது ஒரு பிரிவினர்க்கான ஒழுக்க 

நடைமுறை, குலவொழுக்கம்; 6512011817620 0 

(உ ॥௦ா௦பா60 0ப51௦ 01 ப5806 01 9 

181 ௦0 08516. 

த.வ. குடிப்பண்பு. 

[$/7. 6ய/௪7 2-௦௮/௪ 2 த... குலாசாரம்.] 

குல் 2 குல 2 குலவு. குலவுதல் - கூடுதல். 

குல் 2 குலம் - கூட்டம், குடும்பம், வகுப்பு, 

குலப்பிரிவு, இனம். த. குலம் ? $16, 1(ப(8. 

(வ.வ.1 : 127;.. 

குலம் *- 51. 8-088 - குலாசாரம் 

வடமொழிப் புணர்ப்பு. 

குலாசாரியன் /4ப/௪௪அ/௮1, பெ.(॥.) குலகுரு; 
18௱டு 006௦060101 01 றா1650. 

த.வ. குடிஆசான். 
[த. குலம் 2 581. 6ப/௪..] 

[5/1. 2௦2/௪ 2 த. சிரியன். 'ன்' 
ஆ.பா.ஈறு] 

குலாசாரியன் வடமொழிப் புணர்ப்பு. 
குலாட்டு 4ப/௪//ப, பெ.(ஈ.) 1. மகிழ்ச்சி; 105. 

2. கிளர்ச்சி (உற்சாகம்); ஊர ப51251. 
குலாதனி /6ப/௪2௮/ பெ.(॥.) கடுரோகினி 

(மலை.); மோ!51௱௨5 0956. 
குலாதிக்கன் /ப/சரிசற, பெ.(ஈ.) 

குடும்பத்தில் உயர்ந்தவன், சிறந்தவன் 
(குலசிரேஷ்டன்) (வின்.); ௦0/61 ஈக ௦4 (6 
1வாரிடு. 

த.வ. குடித்தலைவன். 

[த. குலம் 2 5, (ப/2.] 
[54(. (ப/௪- ௪0/4௪ ” த. குலாதிக்கன்.] 

குலாதினி (6/௪ பெ.(ஈ.) குலாதனி 
(தைலவ. தைல. 1) பார்க்க; 866 0/2 

[ 54 524ப/2027/ 2 த. குலாதினி / 
குலாபசான் /(ப/2௦-92, பெ.(ஈ.) இனிப்புப் 

பணியாரவகை (இ.வ); ௮ போ் ௦7 

92. குலாம் 

௦௦ரீ6௦0/0ஏரு. 

த.வ. பாகுபணியாரம், இன்மிதவை. 

[47 சப/சம்*/271ய 2 த... குலாப்-சான்.] 

குலாபி 4 ப/௪/ பெ.(॥.) குலாபு பார்க்க; 566 

/ப/2மப. 

[பீ. ப/2ம௪ 2: த. குலாமி] 

குலாபிமானம் /4ப/2ம/7727௮/77, பெ.(1.) பிறந்த 
குடியிடத்துக் கொள்ளும் பற்று; 10/6 ௦71 069 

[81 0 08516. 

த.வ. பிறந்தகப்பற்று. 
[குல(ம்) - அபிமானம், / 

[த. குலம் 2 5, 6ப/௪.] 

[51. சம்ராராசாச 2 த. அபிமானம். 

ட மொழிப் புணர்ப்பு.] 

குலாபு /ப/2மப, பெ.(ஈ.) 1. சிவப்பு முளரி 

(ரோசா), முட்செவந்தி; 08356 056. 

2. பன்னீர்: 1056-1481. 

த.வ. செம்முளரி. 

[0. 7ப/20௪ 2 த. குலாப] 

குலாபுசாயம் 4ப/25ப2/௮7, பெ.(ஈ.) முளரி 

(ரோசா) நிறச் சாயம்; 1086 ௦01௦பா. 

த.வ. முளரிச்சாயம். 

குலாபுப்பூ /ய/2ம௦ப-௦-௦3, பெ.(ஈ.) முளரி 

(ரோசா)ப்பூ; 1086 110148. 

[குலாபு - பூ] 
[0. ரப/சமப 2 த. குலாபு.] 

குலாபுப்பூவித்து 60/௪5 ப-2-2,4-0//7ப, பெ.(1.) 
அரச (இராச)ப் பூ அல்லது முளரி (ரோசா)ப்பூ 
விதை; [086 5660, 

த.வ. முளரி வித்து. 

[குலாபு 4 பூ 4 நித்து] 

[0.. ரப/ச6ப2 த. குலாபுபி] 

புகு “பூ, விந்து 2 வித்து. 
குலாபூ 40/௦0 பெ.(॥.) அடுக்கு முளரி 

(ரோசா) இதழ்; ௦90806 1056 ற*௮!. 

த.வ. முளரி இதழ். 
[குலா 4 ழூ.] 

[0. ரப/22 த. குலா] 

குலாம் 0/௮), பெ.(ஈ.) அடிமை; 519/6, ஈாசா/ச! 

58ல். அந்தம் மிரபுவுக்கு அவன் 
குலாமாயிருக்கிறான் 



குலாமா் 

[0.. ௪,/277௮ 2 த. குலாம்] 

குலாமர் /ப/சாசு பெ.(॥.) பணத்திற்கு 

அடிமையானவர், இவறன்மார் (உலோபிகள்); 

156215, 886 8/8/65 (௦ று. 

“இச்செல்வம் .............. கொடுக்கறியா 
, இறக்குங் குலாமருக்கு " (பட்டினத். திருப்ப. 

இரு 20 மா. 77. 

த.வ. தொழும்பர். 

[பீ. ரப/2772 2 த. குலாமா.] 

குலாயம் 6ப/ஸ/௮7, பெ.(॥.) 1. பறவைகட்டுங் 

கூடு; மாம் ஈ651. ”சேனந் தனது 

குர ெர்தணிம் " (கைவல்ய, ௪, 724), 

2. மக்களாற் செய்யப்படும் பறவைக் கூடு 

(பிங்.); 0ா£0'5 0806. 

[8/0 ய/லு/௪ 2 த. குலாயம்.] 

குலாயனம் 4/2/:௪7௮/7, பெ.(.) குலாயம்” 

(திவா.) பார்க்க; 566 40/47/2777. 

[5/1 4ய/ஆ/௮௪ 2: த. குலாயனம்.] 

குலாரி 6ப/சர பெ.(॥.) ஒரு வகை வண்டி 

(வின்.); ௦811௦1, 180180 0080. 

த.வ. குடாரி. 

௧. குலாரூ; ம. குலால். 

ரர். ப்ப/ச் * த. குலாரி]] 

குலால் /௮/ பெ.(.) 1. சிவப்பு; [600655. 

2. வடநாட்டில் அறுவடைக் காலத்தில் 

கொண்டாடப்படும் (11௦11) பண்டிகையில் 

பயன்படுத்தும் ஒருவகைச் செந்நிறப் பொடி 

(இ.வ.); 120 014041 17௦ ௮1 (66 16 ௦7 

/72//1280//௮. 

93 குவசிமரம் 

/ பீ. 74/2/2 த. குலா] 

குலால்வண்டி 4ப/ச/2ரரர் பெ.(.) குலாரி 

(வின்.) பார்க்க; 866 60/2 

[குலால் *- வண்டி..] 

ரீட். 6ப//2 த. குலால்..] 

வண்டு 2 வண்டி - சக்கரத்தைய/டைய சளாதி! 

குலிகாயம் 4:/-422/77, பெ. (.) ஒரு வகை நீ 

வாழ் விலங்கு; 8௭ ௨0ப2(/௦ வாற. 

குலிசத்துருமம் 4ப//2௪-/-/பரப7ச), பெ.(॥.) 
ஒரு வகைக் கள்ளி; 00பா!/8 166. 

குலிசம் 6/2,  பெ.(ஈ.) நிரயம் 

வகைகளுளொன்று (நரக விசேடம்) (சிவதரு. 

சுவர்க்க நரக. 109); 3 0 ௦4 61. 

குலீனன் 40/72, பெ.(ஈ.) உயர்குலத்தோன் 

(திவா.); ஈ3 ௦1 ௭௦016 ம். 

த.வ. குடிப்பிறப்பாளன். 

[5/% (யாச 2 த. குலீனன்./ 

குலுத்தாகிதம் 4ப/ப-/-/29/0௮/7, பெ.(1.) பூஞ் 

சாந்துப் பட்டை; 8 082288 0ப0. 

குலேநிலோபர் 4ப/2//0௦௮ பெ.(॥.) 
வெண்டாமரைப் பூ: கா/[6 101ப5 ரி௦ங்லா - 

[12/பா/யா? 5020/05ப/. 

குலைகீசம் /0/௪//72௪, பெ.(ஈ.) ஆட்டுலா 

மரம்: 810 07166. 

குலோடி /ப/20 பெ.(॥.) தொப்புள் பகுதி; 

18/61 (20108. 

குலோப்சாமூன் /4ப/20-/௮ப, பெ.(॥.) 
மைதாமாவைச் சில உருண்டைகளாக 
உருட்டிப் பொரித்து சருக்கரைப் பாகில் 
(சீராவில்) போட்டு ஊறவைத்துச் செய்யும் ஒர் 
இனிப்பு வகை; ௦ 085160-0௮15 502160 

80021 1162016. 

த.வ. பாகுபணியாரம். 

[4௩ ரப/சம்/2௱பா 2 த. குலோப்ஜாமூரன்.] 
குலோமிசை /4ப/07/2௮) பெ.(॥.) வசம்பு; 

514/661-1180 -02/2171ப5 /80/0ப5. 

குவசிமரம் ர்பசஃட2,  பெ.(ஈ.) 
ஐரோப்பிய நாட்டு மரவகை; )818109 
பெபெ95819 - 0ப95510 6)006102, 8 ஈ216 ௦7 

டபா௦06. 



குவா 

குவர் 46௪ பெ.(॥.) மேலாக மூடும் பாய் 

(பாய்மரப் பாய்க்கு மேலுள்ள பாய்); 510/-5 8/1. 

(44ல். 84). 

த.வ. மீப்பாய். 

/£. 2௦0272 த. குவா] 

குவலயம் /ப0/௮2)௮/77, பெ.(.) நிலவுலகம்; (1 

8811, ௦10. 'குவலய மிசைக் குப்புற்று” 

(கதபு. தாரக. 57). 

த.வ. உலகம். 

[கு * வலயம்] 

[5/4 /ப- த. கு.] 
வள் 2 வளை 2 வளையம் - வட்டம், வளையல். 

[த. வளையம் 2 50. 6௮/2௮. (௨.௮. 2 ;: 85)] 
குவலயம்” 00௮/௪, பெ.(ஈ.) 1. நெய்தல் 

(திவா.); எர்/16 101/8 மகா - 114. 
2.கருங்குவளை; 01ப6 ஈ61ப௱௦. 'குவலியத் 
திருமலா ” (சூடா... 3. செங்குவளை (வின்: 
பாட6 ரப வகர டு. 

[த. குவளை 2 5/6. (00௮/௪, (பப 2 த. 
குவலயம். ] 

குவலையம் 4௭௮௨7, பெ.(ஈ.) 1. நீலோற்ப 
மலர்; 61ப6௨ 1ஈ0/9 நுகர்கா (113. 
2. அரக்காம்பல், செவ்வாம்பல்: [60 ௮ - 
நட்த 

குவாகசாரவரிட்டம் 6 ப1292-22/2- 
/2/71/2/7, பெ. (॥.) சீமைப்பிசின் கொண்டு 
அணியமாக்கிய அரிட்டம்; 8௱௱௦௱131௦0 
ப0௦பா6 ௦4 ரப180௦பா. 

த.வ. பிசினி. 

குவாதோத்பவம் /:ப12-101020/2/7, பெ.(ஈ.) 
கொதிக்க வைத்தது; றா௦0ப060 ௮௨ 
11பா. 

த.வ. கடுங்காய்ச்சு. 
குவாமா பாசி பெ. (ா.) கூவைக் 

கிழங்கிலிருந்து எடுக்கப்படும் மாவு; 1101௮ 
8௮௦௭-1001 1௦ பா. 

த.வ. குச்சுவள்ளி மாவு. 
குவிலேசம் /ப/௪5௪௱. பெ.(ஈ.) கருங்கொள்: 

01804 081. 

94 குளிசதோசம் 

குவேகசுமரம் 402௪௪1௮7௮7, பெ.(ஈ.) 

ஓக்கு மரம்; 081 1166. 

குவைனா (பார, பெ.(॥.) கொய்னா: 

பொரா. 

குளவன் /0/௪௦௪0, பெ.(.) முருகக் கடவுள்: 

000 //பப்சற.  குளவன் வீற்றிருந்த 
வளார்புகழ்க் குன்றமும்” (வீரவளனப்பு, 
திருநாட்டு. 23), 

குளிகாசித்தி 6ப/௪2-5/40 பெ.(.) இதளியம் 

(இரச) குளிகை முதலியவற்றாற் 
பெறக்கூடியதாகக் கருதும் வான்வெளியில் 

பறக்கும் மிகு ஆற்றல் (அகாசகமன சக்தி) 
(வின்.); (16 00௦ ௦71/0 1௦ப0 (6 அ 

914 8 8௦௱ா௦ப5 50660 0௨1/௨ 1௦ 0௦ 

200ய60 ௫ ௨85 ௦14 ஈ போவ! ௦ ௦1 

௦115. 

த.வ. குளிகைப்பேறு. 

[குளிகா - சித்தி] 
குளம் 2 குளிகை - உருண்டை மாத்திரை. 

[க. குளிகை 5 ரம் 9ய/42 2 க. முளிகா,] 

சித்து 5 சித்தன் - அறிவன், முக்கால 

அறிவுள்ள முனிவன். சித்தன் ஆற்றலைத் தமிழிற் 

சித்து என்பதே மரபு (வ.வ.1 : 148). 

சித்து 5 சித்தி. த. சித்தி 2 5. 510010. 
குளிசதோசம் 4ப/52-0225/77, பெ.(॥.) 

கருப்பமாதலை 

குளிசங்கட்டிக் 
மகளிர் 

பொழுது 
எதிர்ப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வரும் ஒரு 
வகை நோய் (சீவரட். 227: ௮ ௦105 அறா 
0616960 (௦ 06 1௨ £65ப!( ௦* 8௦௦பார்ா0 
8 0௦௱8 பரா வா பிர் 15 கரக 
௦ ௪ 1௦ 18/௦ ப0 ரொ வாமு. 

வேண்டும் 

கொள்ளும் 

த.வ. குளிசநோய். 

[குளிசம் - தோசம், ]/ 

குளம் 5 குளிகை - உருண்டை மாத்திரை. 
[குளிகை 2 5/4. ரப//௪ 2 த. குளிசம்..] 
[5/. ௦9/௮5 க. தோசம்.] 



குளோப்பா் 05 கூசுமாண்டா் 

குளோப்பரா் 6ப/5௦௦௪ பெ.(ஈ.) உருண்டை | குனாசகம் (பாச2௪9௮), பெ(ஈ.) 1 சிறுகாஞ்சொறி 
வடிவாய்த் தொங்கும் ஒருவகைக் கண்ணாடி 

விளக்கு; 0100௦ 18ஈழ. 

த.வ. கோளவிளக்கு. 

[£. 4/242 : த. குளோப்பா்] 

குளோப்பு 40/௦0, பெ.(॥.) குளோப்பர் 

பார்க்க; 5626 4/22227 

[£. 7002 2 த. குளோப். / 

குளோப்புக்கொன்னை 4:/222/-/-2794 

பெ.(॥.) யானைப் புளிய மரம்; 616081 

[அரா 1166. 

த.வ. பப்பரப்புளி, பொந்தம், புளிமரம், 

பூரிமரம். ச் 

குறுமா 4ாயாசு பெ.(॥.) கூட்டாணம் 

(குழம்புணவின் வகை); 9 00 01 51819 

569801௨0 ஈரம் ௦16. 

த.வ. கூட்டாணம். 

[ீ. மாச த. குறுமா.] 

குறோகணத்தி பார௦-௪௮ர௪1//] பெ.(॥.) 

காக்கணத்தி பார்க்க; 566 /2/442௪11/ 
குனட்டை 4பாச[/௪[ பெ.(.) 1. குறும்பு; 

௦௦/5௦ர்ஏ*, ாா(65. 2. நோய் கொடியதாக 

மாறுகை; 6௦பார3/௦ப8016 1பாற, 85 01 8 

01/56856. 

க. குனஷ்டா; ம. குனஷ்டம். 

[561. 6ப-௮5/௪ 2 த. குனட்டை../ 

குனா பரச, பெ.(ஈ.) குற்றம் (வின்.); 18ப16, 

௦6. 

[பூ. ரபாக 2 த. குனா.] 

(மலை); 81121 சொம்ார ஈளி((/6. 

[56 பாசிச 2 த. குனாசகம்.] 

குனாசம் 46ப722௮/17, பெ.(.) குன்றி (மலை.); 

01205 0/6. 

[5/0 4/2 2 த. குனாசம்.] 

கூசா (6 பெ.(£.) (நீர், பால் முதலியவற்றை 

வைத்துக் கொள்ளப் பயன்படுத்தும்) புடைத்த 

இடைப்பகுதியும், மூடியும் கொண்ட கலன், 

குடக்கலம்; 9 513!! [௦பா0, 81011-1601%60 

46556 ரம் 5 1/0, 90191, 1ந௮148ா-ா௦॥1(மு. 

த.வ. கைச்சாடி. 

[பீ 60222” கூறா? த. கூசா] 

கூசாதூக்கு-தல் 62-00, 9 செ.கு.வி. 
(1.॥.) தான் சார்ந்தவரை மனநிறைவுபடுத்த 

செய்ய சிறு பணிகள் செய்து தாழ்ந்து 

நடத்தல்; 1௦ 0௦ ஈாவார்க! (ர95 ॥ஈ 5பறற௦ர 

01௦16 10௦ 688௦ ஈ௱. 

[கூஜா - தூக்கு-,/ 
[பீ. 8222 த. கூஜா 2 கூசா-,]/ 

கூசுமாண்டம் 464720/௮77, பெ. (.) பூசணி; 

ா்/1௪ 00 பாம் 0ப௦பாம்!15 0600௦. 
[5ம் 6/கமாசாபனா 2 ௧. கூசுமாண்டம்./ 

கூசுமாண்டா் 6மாசாரரச பெ.(.) நிரைய 

(நரக) உலகங்களுக்குத் தலைவர்; (521/8) 

௦0 ௦76. “கூகசுமாண்டா முப்பத்திரண்டு 

தரகங்களுக்கும் அதிபதியாய் (சி. போ. பா. 

2.3 பக். 204). 
5ம். 622 2 த. கூசுமாண்டா.] 



கூட்டிலிப்பனாதி 

கூட்டிலிப்பனாதி 4(///-,0-௦27201 பெ.(1.) 

மொச்சைக் காய்; ௦பார்ரூ 062-001100௦5 

(05). 

கூடசன் (025௮ பெ.(.) பன்னிரண்டு வகைப் 

புத்திர ௬ள்) மகன்களுள் கணவன் 

வீட்டிலில்லாதகாலத்தில்இன்னானென்றறியட்டடாத 
ஒருவனுக்கு ஒருத்தியிடம் தோன்றிய மகன்; 50 

௦௦ 560614 01 8 ௫௦௮ வற்வா ஈள 

1ப50810 15 86581, 6 1281 124௨ 6வா0 

பொ, ௦06 04 (6௨ 2பப்ப்ர்சா. 

த.வ. தப்பல். 

[5/0. ர007௪9-/2 2 த... கூடசன்..] 

கூடசாசனம் /402-௪22௪ர௪௱, பெ (ஈ.) 
உண்டாக்கிய ஓலைகள் (சிருஷ்டித்த 
1901102160 00௦ப௱ா% சாசனம்) (கலைமகள் 
(56). 

கூடணை 8௪7௮) பெ.(.) மயிற் (பீலி) கண் 
(யாழ்.அக.); 6 01 069000. 

கூடத்தசைதன்னியம் /2/2-2௪/2ரஈட/௪௱, 
பெ. (ஈ.) மேலான இறிவுருவாய் விளங்கும் 
நிலையான முழுமுதற்பொருள்; 11 
ா௱ய16 இசா 85 1௨ ஊட்ட 
௦1 5பறா6௱%6 (௦16006. 

த.வ. முதற்பொருள். 
கூடத்தப்பிரமம் (072/12-0-0 27௮1, 

பெ.(॥.) நிலைப்பேறான முழுமுதற் பொருள் 
(நிர்விகாரப் பிரமம்); 116 ॥௱௱ப(8016 
டாரா. 

த.வ. முழுமுதல்வன். 

[51. 025/௪ 5 த. கூடத்தப்பிரமம்.] 
கூடத்தன்' 640512, பெ.(ஈ.) 1. முழு முதற் 

பொருள் (பரப்பிரமம்): 5ப0ா6௱6€ 85௦ப/, 
86வ 80 பான்கா9௦௮ட1௦ (வேதா. சூ. 79, 
உரை). 2. குலத்தின் முன்னோன் (மூல 
புருஷன்); (6 10 பர் ௦4 9 11ம். 

[5/1. (0/௪ 00௮5 த. கூடத்தன்.] 
கூடத்தன்” 67ர௪//௪. பெ.(॥.) கூடசன் 

பார்க்க; 866 60222௪." அும்மூடைய கூடததா 
கூறிய வாக்குக்களே (சித. மரபுகண் 79), 

[54ர். 98095 5 த. கூடத்தன்] 

9௦ கூம்பரிட்டம் 

கூடபதம் /(/25-,22022/77, பெ.(1.) பாம்பு (வின்): 
518106. 

கூடவற்சை (/7௪௪7௦௮] பெ.(ஈ॥.) தவளை: 
1100. 4 

கூடன் //8௪_, பெ.(.) கூடசன் பார்க்க: 866 
/:(/02.82/], 

கூடிலி 481// பெ.(ஈ.) புலால் தின்போன்: 11651) 
69167. 

த.வ. புலால்உண்ணி. 

கூதனம் 6802௭7, பெ.(॥.) இடக்கர்ச் சொல் 
(திவா.); 110608, ௦65௦876 (௮ 15. 

த.வ. இடக்கர். 

கூபகத்திபந்தனம் ' 685௮7௮-///6.௮7221௪, 
பெ.(॥.) இடுப்பெலும்பைக் கவர்ந்துள்ள நார்; 
198816 ௦1 (0௨ 06516. 

கூபகத்துருவம் /85௮/2-//பரபடகா, பெ.(1.) 
இடுப்பெலும்புக் கூட்டின் ஒடுவம் (மையம்); 
9%% ௦7 (6 061416. 

கூபகமானம் %8௦௪7௮௱௫ா௫௱, பெ.(ஈ.) 
இடுப்பெலும்புக் கூடு அல்லது இடுப்புக்குழி 
(அனாமிகை)யின் குறுக்கு அளவு: 1௨ 
ரவா 6186 685 பாகா ௦7 [6 06715. 

கூபகமானி (029௮7721 பெ...) 
இடுப்புக்குழி (அனாமிகையின் குறுக்களவை 
உறுதிப்படுத்தும் கருவி; 8 (ஈ5ரப௱ற வார் 
0560 1௦ 1॥6ஷ5பாா9 116 01/2௱16ா ௦7 (௦ 
61/15-ஐவ௱ ட 

கூம்பரிட்டம் 0௮1/௪,  பெ.(ஈ.) 
1. ஆமையோடு; 1௨ ஒவ] ௦17 8 10110156. 
2. ஆமணக்கு: ௦95107 98. 



கூம்பூரணம் 

கூம்பூரணம் பறம்சாலா, பெ.(ா.) 
கொள்ளுக்காய் வேளை; பாற!6உ 41/0 

11 019௦7-120/705/2 0பா0 ௨௦௮. 

கூர்க்கா 6ம்442, பெ.(ா.) நேப்பாள நாட்டில் 
இருந்து வந்து காவல் காக்கும் பணி 

செய்பவர்; //20௮// ஊற!0/60 85 9 0ப8ா0. 

த.வ. சேமக்காவலன். 

கூர்ச்சேகரம் 4044-0-287272/7, பெ. (ஈ.) 

தென்னை (மலை.); 00௦௦01 றவ. 

கூர்மசெயந்தி 60்ச/௮/௮ாள பெ.(.) 

திருமால் எடுத்த ஆமைத் தோற்றரவத்தை 
(கூர்மாவதாரத்தை)க் கொண்டாடுதற்குரிய 

திருநாள்; (16 880160 0 ௦ முர தாப 

11௦3112160 ரவர் 85 1௦110156, 8 04 ௦1 

125181 

கூர்மத்துவாதசி /67772-/-/ப/1/2025/ பெ.(॥.) 
ஆடவை (ஆனி) மாதத்து 12 ஆம் நாள் 

மேற்கொண்ட (துவாதசியில்) ஒரு நோன்பு 

(விரதம்); 8 1351௦ 116 1214 (பாலா 04 ௦7 

உர் ௦1 கறார். 

த.வ. ஆடவைப் பன்னீரி. 

கூர்மப்புராணம் /47712-2-0 ப), பெ.(॥.) 

1 பதினெண் தொன்ம (புராணங்)களுள் திருமால் 

ஆமை (கூர்மா) தோற்றரவம் எடுத்தபொழுது 

அறிவுறுத்திய நல்லுரைகள்; ௮ ௦4167 ஐபாக09 

ரொ௮ர்60் ந ம, ஈக ளால் 85 

(௦7௦156, ௦06 ௦4 ற௪ர்72-0 ப. 2. வட 

மொழியிலிருந்து அதிவீரராம பாண்டியன் 

செய்யுளுருவமாகத் தமிழிலியற்றிய நூல்; 9 

ஈன! ஈலாகி2ி0ா ௦7 6 6௦௨ [காரி ௫ 

4/072-7271௪-02100௮1. 

[9/4 6/08ச*மபாசரச2 த. கூர்மப் புராணம்] 

கூர்மபற்பம் 688௪-௦௮02, பெ.(॥.) 

ஆமையோட்டுச் சாம்பல் (இ.வ.); 0௮109160 

௨௦! 9௦௫ 04 1௦10156 5௨1. 

த.வ. ஆமையோட்டுப்பொடி. 

[5/4 (சர்மா 5: த. கூர்மபுற்பம்./ 

கூர்மபிரிட்டம் /ாாச-மர்//சா, பெ. (॥.) 

ஆமையின் முதுகோடு; 5161 ௦11௦ 1௦10156. 

கூர்மாதனம் 

கூர்மரிசிமுறிப்பு 6/௮75/- யாப, 

பெ.(ஈ.) கூர்மமுனிமுறிப்பு பார்க்க; 566 
(1/777/77ப7/-/77 01/00 ப 

கூர்மமுனிமுறிப்பு 49/௮1/7700, 
பெ.(1.) மாழைகளை முறித்து தூய்மை (சுத்தி) 
செய்வதற்கான கூர்ம முனி (ரிஷி) சொன்ன 
பாகம்; 116 ராஜ்௦0 ௦ றாரா௦1016 18/0 018 

ற (6 8௦116 07 116 5206 /6277727ப2/10 

811810 146 411ப65 ௦1 றாக1வ15 1௦ 

பாட௦865 04 றபாந்ரா0 112. 

[கூர்மமுணி * முறிப்புபி 

முறி 2 முறிப் 
கூர்மயோகம் 0ப்17௪-/272/77, பெ.(1.) 

ஒருவன் பிறக்குங் காலத்து அவனுக்கு 

உயர்ந்த நிலையைக் கொடுக்குமாறு 
கோள்கள் நிலை சேர்ந்த ஒரு நல்லூழ் 
(யோகம்) (சங்.அக.); 3 06௦18 ௦௦/பா௦௦ 

௦ரீ ற1க௱618$ 84 16 116 ௦7 0065 மார் 

ர 0108116 01 01621 5ப00655 1 |116. 

த.வ. நற்கோள்நிலை. 

கூர்மன் ம்ராசா, பெ...) பத்து (தச) 

காற்றுகளுள் இமைத்தல், விழித்தல்களைச் 

செய்யும் காற்று (பிங்.); 6 ஈரி! வா ௦4 116 

௦௦ நூ வர்1௦/1 080565 005110 8௨௭0 ௦ற6௨ாா0 

௦1 ௫6/05, ௦6 011௮58-ு/ஷு/ப. 

த.வ. விழிப்புவளி. 

கூர்மாண்டா /்்ாாசா2,  பெ.(ஈ.) 

கூசுமாண்டர் பார்க்க; 566 6/5ப/7727227 

பாரிடம். படையு/பைக் கூர்மாண்டா்” 

(திருவிளை. திருமணம். 22). 
[5/0 ாசா02 2 த. கூர்மாண்டா] 

கூர்மாதனம் மாாச்சசரசாொ), பெ.(॥.) 

1. கால்மடித்து உட்காருகை; 500910 ௦ 

(6 11௦01 வா 16 [605 0105580. 

2. (ஊழ்கத்தின் போது அமர்வதற்குப் 

பயன்படுத்தும்) ஆமையின் வடிவமைந்த 

இருக்கை (ஆசன) வகை; 00081 5681 ॥ஈ 

1௦5 ௦7 3 (010156 ௦ 11* ரபா ௦7 

1௦11௦156 ௦1 11, ப560 10 ஈாஉ01(5110. “ஸில் 

வாதிமினாற் செய்க... கூரீமதானளம் (௦௪௮௪. 

பொது: ௮77. 

த.வ. பாதமடிப்பு இருக்கை. 

[5/1. 6ச7 2-௪௮7௪ 2 த. கூர்மாதனம்.] 



கூராசாகிகம் 

தேயிலை; 169. 

கூலங்கசமாய் 69/௪4/௯௮12, வி.எ.(௨04.) 

(இரண்டுகரையும் உராய்ந்து கொண்டு) 

முழுவதும்; 0௦ற161819/, ௨0 ௦4 0௦10 

6 6௮6. 
த.வ. இருகரை புரளி. 

[கூலங்கசம் 4 ஆம்..] 

[5/6 6ப/27-(25௪ 2 த. கூலங்கசம்.] 

'ஆய்' - வி.எ.ஈறு. 

கூலபிந்து 60/22/72/, பெ.(ஈ.) எட்டி (சங். அக.); 

516-166. 

கூளிவாசமூலி ப்ந்்சிப்/] 
கருவூமத்தை; இபாற!6 5178௦1. 

[கூளிவாச * மூலி] 

பெ.(ஈ.) 

கூனிதாரன் /ப0-2௮21,  பெ.(ஈ.) 

கொலையாளி (இ.வ.); ஈபா02. 
[கூனி - தாரன்.] 

[பீ. 8ம/2 த. கூணி] 

கூனிமித்திரம் /பீரட்ராக, பெ.(ஈ.) 
மந்திரத்தால் கொல்லும் இறப்பு; (ி1ஈ0 ர 
கர்்னா௭ர ௦ 8006. 

த.வ.சாவிப்பு, சாவம். 

கெக்கரீசம் /6-//௪௪௱, பெ.(ஈ.) 
செங்கழுநீர்; 60 1018 வகர்சா (1114: 
சற 6108 8ய/661-5080160 மலர்சா |]. 

கெச்ச /20௦௪. 5 செ.கு.வி. (3.1.) ஏவல் வடிவம் 

போ; 9௦. “கெச்ச நெறி” (சிவதரு. கோபுர. 
129). 

கெச்சனா 462௦௪2, பெ.(ஈ.) கையாந்தகரை; 
8 9814 ௦வரட 11 பள் 01௨095. 

கெச்சு 460௦0, பெ.(ஈ.) கோடுகளால் வரைந்து 
காட்டப் பெற்ற மனை முதலியவற்றின் 
உருவம்; 566104 88 ௦4 ௨ 6100. அமீன் 
கெச்சு (இ.வ). 

த.வ. வடிவுரு. 
[₹. 5/2 5 த. கெச்சு.] 

கெசகங்காடம் (285-272, பெ.(ஈ.) 
யானை; 6160ல். 

[கெச * கங்காடம் - கெசகங்காடம்.] 

98 

கூராசாகிகம் /்ச-௪௪௪௪௱, பெ.(॥.) | கெசகரணம் 

கெசமாமுட்டி 

/((222-42/27௮/77, பெ.(ஈ.) 

கசகர்ணம் பார்க்க; 566 4252427௮17, 
[5/0 7௮/27/27௪2 த. கெசகரணம்.] 

கெசகன்னம் 4௪2௪-௪70௮, பெ.(ஈ.) 
கசகரா்ணம் பார்க்க: 866 62022-62/72/7, 

(யாழ்.அக.). 

[5/1 7௮/27/2722 த. கெசகன்னம்.] 

கெசட்டு 422௪//0, பெ.(ஈ.) அரசு செய்தித் 

திரட்டுத் தாள் (இராஜாங்க விளம்பரப் 
பத்திரிகை); 0926116. 

த.வ. அரசிதழ். 
/£. 722212 2 த. கெசட்டு.] 

கெசடம் /25௪2/7, பெ.([.) நாகப்பூ; ஜே 

1௦1/௦௦0. 

கெசப்பி 6௪5௪௦௦/ பெ.(ஈ.) பூடுவகை (மச்சபு. 

சருவ. 8); 10ப01௦6-01௮1. 

கெ:-சப்பிடி /658௪-0-௦/2 பெ.(॥.) யானைக் 

கொம்பு; (௦ 1ப5% 07 ௮ வகாரம். 

கெசப்பிரியம் /(22௪-௦-ஊ/௫், பெ.(॥.) 

இலவம் பிசின்: 1196 ப௱ ௦74 51/6 6௦14௦7 1186. 

கெசபடசு 622௪-௦௮22, பெ.(॥.) கெசப்பி 

பார்க்க; 566 625௪27 

கெசபுட்பி /(62௪2ப௦/ பெ.(.) பெருவேம்பு; 
௦ல் ஈ௱, ௫௮/௪ ௪26202720௮ ௨1/25 

0௦00௦58118. 

கெசபுடம் 625௮202217, பெ...) நூற்றொரு 

புடம்; வே௦21௦1 £2068160 101 11௨05. 

[கெசம் * புடம். 

கெசபூகம் /(25௮287௮/7, பெ.(ஈ.) துவரை (சித். 
அக.); 0௦1. 

கெசராசினி ௪5௭௪௮ பெ.(.) பூலா (சித். 
அ௧.); 0180-01௨0 1௨21 1௦1. 

கெசம்' 665௮, பெ.(ஈ.) யானை: 61904. 

“செசதுரக முதலான சதுரங்கம் * (தாயு. 

சித்தூர். 6). 

[5/6 7௮/22 த. கெசம்.] 
கெசம்” /(6ீ௪௱, பெ.(॥.) இரண்டு முழம் 
கொண்ட அளவு; $௮10-௱ 635 பா6. 

(0. 7222 த. கெசம்.] 
கெசமாமுட்டி (252-774-/77ப11 பெ.(1.) எட்டி 

(மலை); 51௫௦16 (16௨. 



கெசமூசம் 90 கெருடக்காந்தகம் 
கெசமூசம் 4௪227778௪7, பெ.(॥.) இலைப்பாசி: கெந்தனோபிதம் /௨722-௦24/௪௮/77, பெ.(1.) 

560165 01 0ப௦1:/660. 

கெசாசனை 4௪282௪27௮) பெ.(.) அரசமரம் 
(யாழ்.அக.); 010௮! 1126. 

கெசாசைநா 42222௪/72, பெ.(॥.) 
கையாந்தகரை (மலை); 8 018! 1௦பா0 ஈ 

0௦151 018065. 

கெண்டகச்சிலை 420549-0-௦/௮] பெ. (॥.) 
கண்டகச்சிலை பார்க்க; 866 62110542-0- 

0/4! 

கெணசங்கியாபாகம் ,/42௪-சரரப்:2- 
22/77, பெ.(॥.) கணசங்கியாபாகம் 
பார்க்க; 866 62725////2224௮/77. 

கெத்தாமார் 627272 பெ.(.) கத்தாமார் 
பார்க்க ((இ.வ.); 566 6212477௮: 

[0. ௪207277272 த... கெத்த.மார்/ 

கெத்தபரிவிருத்தி 4௪//2-2அந்சய/0] பெ.(॥.) 
கணிய (சோதிட) வாய்பாட்டு வகை(வின்.); 

6 ரபாம்ள 0௦7 89 00016 12/01ப11005 ௦7 9 

0128161 0620ப௦160 85 1௦ 15 5120 ॥ஈா (௦ 

ப56 ௦1 116 ற௮ாஙாபா(॥ (20125 

த.வ. பரிப்பு வாய்பாடு. 

கெதாயு 4222-0, பெ.(॥.) வாழ்நாள் (ஆயுள்) 
முடிந்தவன்; ௦06 8௦86 |(16 15 57100௦. 
'சுமா புரிந்தவள் றானுங் கெதாய பாயின் 
(பாரத. பதினான்காம். 22. 

கெதானுகெதிகநியாயம் 420227ப920/22- 
௮77, பெ.(॥.) கதானுகதிகநியாயம் 
பார்க்க; 566 620227 ப/720170/2)2/77. 

51. 9௪/2-௮7ப-ர௪ரிசொொற்றச 2 த. 

கெதானுகெதிகநியாயம்..] 

கெந்தகமீஞ்சிதம் 4ா2/ளாற/0௪), 
பெ.(ஈ.) நாகத்தாளி கள்ளி; ஈ௨ர/50160 
றா1௦ிஞ்/ 0௦8. 

கெந்தசாரஞ்சம் (2722-5௮௮2, பெ.(॥.) 

சந்தனம்; 5௮0௮. 

கெந்தபுட்பபத்திரி 627222ப020௪10//1 
பெ.(ஈ.) துளசி; ௦1/ 0851. 

கெந்தரசம் (2702-22௮7, பெ.(॥.) 
நறும்பிசின்; 1130121% 2511. 

கெந்தனம் 4௨௭22௯7௮7, பெ.(॥.) கோடக 

சாலை: 8 ஒரு 5௱வ லார் 88௦ 85 

00௦௮0௮! 9041ப558. 

ரீ 

பரம்பை; |॥ப/2ு ௱ா€50ய/ ௦ வாபா 85 

0603106 1166. 

கெந்தாளிரோகம் 4222/-729௮7, பெ.(ஈ.) 

குன்ம நோய்; 9851115 (14.1...) 

கெந்திரதூதிசம் /2/72/72-24/2௮77, பெ.(ஈ.) 

பெரு வழுதலை; றா]! ௦4 3 (210627 506015. 

கெந்திவிருட்சம் 6௨7௭௨702௮7, பெ.(.) 
கெந்திவிருட்சோகம் பார்க்க; 566 68/70* 

1/7 ப//2229.4/77. 

கெந்திவிருட்சோகம் (2702-/ப//2222/7, 

பெ.(ஈ.) முன்னை; 501௦ 1116-6௭௮0 1691. 

கெபூரமயம் /46242-/77௮)/௮/77, பெ...) கொடி 

மாதுளை: ௨௦ ௦1170. 

கொப்பத்தலைவன் 46/0,02-/-/௮2௮, பெ. 
(1.) சவ்வீரம்; 0010814/6 8ப0(॥௱216. 

[கொப்ப 4 தலைவன்.] 

கொவம் 4௪௫௮), பெ.(॥.) ஆணவம், செருக்கு; 

0106, 2௮10021006. 

[5/0 ராச 2 ர. கொவம்/ 

கெர்விதம் 6௨௩௭2௫7, பெ.(.) செருக்குள்ள 

சொல்: 440105 50008 ॥॥ றா/06. "மாத்தா 

கொிதங்கள் பேசி வத்து” (பட்டனத்தும். 

புத்திரகிரி பக். 2432), 
கெராசி 6௨௪௮ பெ.(॥.) பூலா; 8 14 கார் ௦7 

மு ஜிலார்பக ராப. 

கெருடக்காந்தகம் 627ப22-/-2770227277, 
பெ.(1.) செம்பருந்து; 760 1116-21851பா 

[1 005. 



கெருடாபதி 

கெருடாபதி /(2ப22-2௪01 பெ.(॥.) விஷ்ணு 
காந்தி; //தாப 0851; 4//2ாம 0 - 

950 ய/ப5 வ௨௭்௱ற௦/065. 

கெரோசின் 427237, பெ.(.) சீமைத்தண்ணி, 

மண்ணெய்: (605106. 

/£. /(2/ம5/72 2 த. கெரோசின். ] 

கெவ்வியமலம் 4(உட்2-/77௮/2/77, பெ. (ஈ.) 

தயிர்; போ. 

கெவின்பலுக்கா /421/-0௮/ப/2, பெ.(ஈ.) 
கப்பலறைக் கதவு; 0௦00௮(/௦1॥ 0௦௦1 

(118பர்.). 

[கெவின் - பலுக்கா..] 

/[£. 2௪/72 த. கெனின்..] 

கெவின்வாசல் 4௪07-௦22௮. பெ.(ஈ.) 
கப்பலறைக்குச் செல்லும் வழி; 0௦0௱081/௦- 
8, 5181-0886 (680110 1௦ (6௨ ௦804 
(14அப0). 

[கெவின் 4 வாசல்,] 

[£. 2௪ம்/7 2 த. கெனின்.] 

வாயில் 2 வாச், 

கெவுதவரானி 4((21/221/272/7/ பெ.(ஈ.) 
வெண்காக்கணம்; டரு!(6-11௦/௨0 ௫ ப௨௦௨- 
51611 62608. 

கெவுனகம் 660௪9௮ பெ.(॥.) கணங்கன் 
மரம் (விருட்சம்); 80 பாவ 106௦ 
5000$60 1௦ 08565 (404 ஈஎரர்ப௨5. 

கெவுனகலை 4௪/072-(௮/௮ பெ.(ஈ.) சூரிய 
கலை; 41151 வா ௦ நாகா 95810 ௦000 
6 104 ௦5. 

[கெவனம் 4 கலை;] 

க் 2 க௮, 

கெவுனகுளிகை 91/ப7௪- 609௮] பெ.(ஈ.) 
வானில் பறப்பதற்காகச் சித்தர்கள் 
பயன்படுத்தும் ஒரு வகை இதள் (இரச)க் 
குளிகை; ர்௱ச(60 ராப! 0118 ப860 
௦ 300௨75 1௦ 0௦ 1 (6 வலு 60107. 

[கெவுனம் 4 குளிகை, ] 
குள் ? குளி5 குளிகை, 

கெவுனசித்தி 1/(/72-5//8/ ன்ட் பெ.(ஈ.) 
வானத்தில் பறப்பதற்குண்டான ஆற்றல் 

100 கெற்பாதனம் 

(சித்தி); 8ப00685 | (6 வா ௦0770/840 1" (176 
96115! 120101. 

கெவுனம் 42௦/௪, பெ.(.) 1. வானம்; 810. 
2. காக்கைப் பொன் (அப்பிரகம்); ஈா!1௦3. 3. பல 

புடவி (அண்டம்)களுக்கு இடையிலி லுள்ள 
இடைவெளி; (96 1167-602085 07 160105 
061/6 6 5261௮ 8615. 

கெவுனம்பாய்-தல் /(6௦0/7௮-02-, 2 
செ.கு.வி. (4.1.) வானில் பறத்தல்; (௦ *ரூ [ஈ (6 
வா. 

[கெஷனம் 4 பாய்-,] 

கெவுனயோகம் 4௪00/2-/072/7, பெ.(ஈ.) 
ஒரு வகை ஓகம் (யோகம்); 8 (40 017008 
080106. 

கெவுனலிகம் ,/6௦பரச-/௪௮, பெ.(ஈ.) 
மூலாதாரம்; 016 ௦4 176 51% 08௦1௦ ௦6ம்25 
ஈ 16 ர்பறவு ஆர ராவ 85 5807௮] 
016508. 

கெவுனி /௨ய/பெ.(ஈ.) வானில் பறக்கக் கூடிய 
ஆற்றல் (சித்தி) வாய்ந்த சித்தன்; 9 51008 
51460 1ஈ (96 எரா ௦71/0 1ஈ (06 810. 

கெற்பவிப்புருதி /27220/02பபர் பெ.(ஈ.) 
பெண்கள் வயிற்றில் கட்டி (சூதகம்) 
கட்டுவதனால் மாதவிடாய் காலத்தில் வயிற்றில் 
வலியுண்டாகி, சூலுண்டாகாது, உடல் மெலிந்து 

காணும் ஒரு நோய்; ௪ 8௩௮119 1ஈ (௨ ௩௦ம் 
0008510080 09 (16 5ப50 61060 ௦0 ௦ 
1வ1ய6 ௦4 10௨ ௱௦ர்்டு ௦0௦ ப56 ௨0 1 15 
860 நூ உவா ஈ 1௨ 260௦6. ஷ்6ா௦6 
௦1 0000602140, 6௱20121௦1 எர. 

கெற்பாதகினி 87-2௪ பெ.(ஈ.) 
சேவகனார் கிழங்கு; 8 1/0 ௦7 700, ப560 
பவட. 

கெற்பாதபூதகி /2/,22022-0,/020 பெ.(॥.) 

சிற்றுயிரிகளுக்கு எதிரானது (கிருமி எதிரி); 
மல் பா் 0851103/5 ௦5. 

கெற்பாதனம் 2022௮7, பெ.(.) 
காப்பாதானம் பார்க்க; 566௨ 627-0- 
02020௮. 

[கெற்ப(ம்) - ஆ.தனம்.] 



கேக்குவிரை 101 கேசராதிக்கசாயம் 

குருத்தல் - தோன்றுதல். குரு 2 ௧௫ 2 | கேசரஞ்சனதைலம் 425௮/௪/௮7௮-/௮/௮/, 
(கருப்பு/- கருப்பம். ௧௫௬ - சூல், பீள், முட்டை, சேப், 

குட்டி. த. ௧௫ 2 54ம் 9௮/42 (௨:௮1:10) 

[5/1 2-217௮47௪2 த. ஆதனம்] 

கேக்குவிரை 450-07௮ பெ.(॥.) சீமைச் 
சோம்பு; சோ (14.14.1228). 

[கேக்கு * விரை,] 

/£. ௦4/22 த. கேக்கு../ 

கேகாபலம் ஈ54222/27, பெ. (॥.) மயில்; 062- 

0௦01. 

கேசம் 625௪7, பெ.(ஈ.) 1. மக்கள் தலைமயிர்; 

பரா லா. 'குறையிவட் குண்டேற கேசவ 

குறைதீதற்கு ” (பெருங். வத்து வ. 742.9]. 

2. விலங்கின் மயிர் (பிங்); ஈவ் ௦ வார்றகி5. 
115 என்னும் வேரிலிருந்து உருவான (658 

என்னும் சொல் வடமொழியில் மாந்தத் தலையில் 

முளைக்கும் மயிர், குதிரை, அரிமா ஆகியவற்றின் 

பிடரிமயிர் ஆகிய பொருள்களுடன் வழக்கிலுள்ள து 

(மா.வி.). இச்சொல் தமிழில் தலைமுடி என்னும் 

பொருளுடன் தலை என்னும் பொருளிலும் 

"கேசாதிபாதம்" என்பன போன்றவற்றில் 

வருகின்றது. 

[5/4 625௪ : த. கேசம்.] 

கேசகம் 422௪2/77, பெ.(॥.) அத்தி; 110 1166. 

கேசபாரம் 6252௦22௮77, பெ.(॥.) பெண் மயிர்; 

வ்றொவா'5 ஈலா. 

கேசரஞ்சகம் 422௪-௪3௪72, பெ.(॥.) 

கேசரஞ்சனம்' பார்க்க (தைலவ. தைல. 134); 

566 4822-7227. 

[5/4 622277௪24௪ 2 த. கேசரஞ்சகம்..] 

பெ. (॥.) பொற்றலைக்கையாந்தகரை 

எண்ணெய்; 8 5081(60 ௮1-௦1 நா6றோனா60 

11௦ 8 றிக் - ஜே! பாம ௨51 ௮ 

௱வ10010. 

கேசரஞ்சனம்' /(222-௪3/௮7௮), பெ. (॥.) 
1. பொற்றலைக்கையாந் தகரை (சங்.௮க.); 

ஜே! பாடசா. 2. தலை மயிர் 

வளர்க்கும் எண்ணெய் (தைல) வகை; 2 (00 

௦1 ௩௨17-௦1. 

த.வ. கையாந்தகரை 

[581. 6௪/௪ 2 த. கேசரஞ்சனம்.] 

வடமொழியில் தலைமயிர்க்கு வண்ணம் 

ஊட்டும் எண்ணெய் எனப் பொருள் உள்ளது. தலை 

மயிர்க்குத் தடவும் எண்ணெய் தலைமயிர் 

வளர்க்கும் தன்மைத்து எனக் கருதியதால் அவ்வாறு 

பொருள் வரையப்பட்டுள்ளது. 

கேசரஞ்சனம்” 629௪௧௪௪௫௮௮, பெ. (ஈ.) 

1. கரிசலாங்கண்ணி: 8 81 ப5பவ]மு 1௦யா0 

ற ுூன1 ற18065. 2. பெருங்குறிஞ்சி; 

௦ள்.380. 

கேசரம் 62922௮/77, பெ. (1.) 1. பூந்தாது; 9011௦ ௦74 

1|1௦1/15. 2. மகிழமரம் (பிங்.); 001160-168/60 

206-110. 3. குங்குமப்பூ; 5971௦1. 

[5/0 (25௮72 த. கேசரம்.] 

கேசரமாதயம் 428௪/௮/77202)/௮/77, பெ.(॥.) 
மகிழமரம்; 806-1104/21 1166. 

கேசராசம் /((25௮72.22/77, பெ.(ஈ.) 

1. கடாரநாரத்தை; 565///6 0௦18௨௭௦9௨6. 

2. பொற்றலை; ஜே 610651௨. 

கேசராதனம் /42௪௭:22௪௮77, பெ.(॥.) 
இருக்கை (ஆசன) வகை (தத்துவப். 108, 

உரை): 8/0010 0081பா6. 

கேசராதிக்கசாயம் 4222722-4-492):௮/7), 

பெ. (1.) நாககேசரத்தை முதலாகக் 

கொண்டு திப்பிலி முதலிய கடைச் 

சரக்குகளைச் சேர்த்துப் பாண்டு நோய்க்காக 

இறக்குங் கருக்கு (இதனால் மண் தின்னும் 

ஆசை நீங்கும்); 2 00 010௦0௦01௦1 60260 

வ் ஜே ரா 000 85 8 0/6 1060 



கேசராமிலம் 

௮௦௭௦ ரி ௦ 022981 போ05 5ப0் 95 100- 

06006 610. 80 றா6501060 107 000510 

ளா, ((15 8 போக ர ௦/0 065176 101 

6௦௦ ப 610). 

கேசராமிலம் 622௪271/4/7, பெ.(॥.) புளி 

மாதுளை; 580பா 0௦06018916. 

கேசரிப்பவுடர் 682௪2-2௮1/2௯ பெ.(ஈ.) 
கேசரிப்பொடி பார்க்க; 566 622௪7-0-0௦7 

[5/. (25௮//72 த... கேசரி] 

[£. 9௦0/2272 த. பவுடர்] 

கேசரிப்பொடி /(௪5210௦-0௦071 பெ.(.) மஞ்சள் 
நிறமுள்ள ஒரு வகைப் பொடி; 8 00006 1 

(06 ௦010பா ௦14 5871௦. 

த.வ. செம்பொடி. 

[5/. 625௮77 2 த. கே.சரி-பொடி..] 

புள் 2 பூள் 2 யூழ்) 2 பூழி : தூள், புழுதி. 
புள் 7 பூழ்தி 2? புழுதி 2 புள் 5 (பொஸ்) 2 

பொடி (மு.தா. 127). 

கேசரிபாத்து ர29அம்சி/ப, பெ.(ா.) 
குங்குமப்பூ சருக்கரை முதலியவை கலந்த 
கலவைச் சோறு வகை: 7106 6௦460 வா 
58110, 5ப087 80 ௦12 106 01116. 

த.வ. செம்பொடிச்சோறு. 

[18/7 6 2சசட்மர்ச2 2 த. கேசரிபாத்து.] 
கேசரிமார்க்கம் ஈோட்ரான்்ர்சா, பெ.(॥.) 

வானத்தினடு; (6 ௨010 ௦7 (6-௮. 
கேசரியாசனம் ச5௮ா-282ர௮, பெ.(॥.) 

கணைக்கால்கள் பிட்டத்தைத் தொடவும், 
விரித்த கைவிரல்கள் துடையிற் படவும், வாய் 
மலர்ந்தும், பார்வை மூக்கு நுனியை நோக்கியும் 
இருக்கும் ஒக இருக்கை (யோகாசன) வகை: 8 
40910 205106 ற உள் 1௨1695 ௮௦ 01500860 
1" 50௦ 8 ங்ஷு ல் ருவன் ௨05 (ப் (0௨ 
1917115106 8௭0 (௨ 07% ௭/6 10 பர [6 எ1 
5106௦7 6ர6ப௱, 16 206 ௮06 ௦௩ (6 பப்ப 
ப் ஜல்656070097% உ ௱௦பர் (6 (601௦00 
970 6 0826 (8 160 6ஈ (06 12 07176 1௦8௨ 
௦6 ௦ ஈரா6 சசாக௱, 

த.வ. அரிஓகநிலை. 
[51.2௮ ௩2௨௮ 

கேசரியோகம் பவ ௮1௪௪/-777/ பெ.(ஈ.) பிறப்புக் 

102 கேசவன் 

(சென்ம) காலத்தில் திங்களுள்ள இடத்துக்கு 

நடுஇடத்தில் (கேந்திரலக்கினத்தில்) வியாழன் 
இருக்கும் ஒகம் (சங்.அக.); 511பக1/1௦ஈ ௦7 ' 

பெறர்வா ஈட 151, 4ம், 7௦10 0௦05௦ 

11௦ 16 0௦514௦ ௦71௨ ௦௦ 2116 றா 

016௨௦1 ௦7 8 0/0, 0051/087௨0 
2950101005. 

[5/:1. 254///7- 222 2- ர. கே.சுரியோ-ம். ] 

கேசரிரூபம் 6622102௮77, பெ.(॥.) சூடம் 
(கற்பூரம்); 6௨௦. 

கேசரீகம் 662௮19௮/7, பெ.(.) நாயுருவி; 3 
௮11 ௦00 ர ௬௧0065 810 1[71௦1616. 

கேசருகாசம் 662௪-௪2௪7, பெ.(ஈ.) 
சிறுநீலி; 8 8௱வ!! 5060165 ௦1 11010௦ ஒிலார். 

ககசரோமம் /292-7௦/77௮7, பெ.(.) 
பூனைக்காலி; 461461 06௨. 

கேசவர்த்தனம் 642௪௪௪, பெ. (£.) 
ஆனைக் குருந்தோட்டி; 0௦0௱௦॥ 6௮1/8. 

கேசவரிட்டம் (25202//1/2/77, பெ.(1.) பூவா 
மரம்; 8 1166 66810 ர௦ 101/275. 

கேசவற்குத்தோழன் %6௪5௪௦௮4ப-/5/௪, 
பெ.(ஈ.) கண்ணனுக்குத் தோழனான, 
அருச்சுனன் (சூடா.); (6 17121௦ ௦4 /67௪, 
கிய்யால, 

[கேசவுற்கு - தோழன். 
[கேசவன் க. ௮ கேசவுற்மு.] 
[5/. 62௪௪-௦௪௦௨ கு. கேசவன். ] 
துள் : தொள் 2 தொழு 5 தோழம் 2: தோழன் 

25 த. கேசரியாசனம்] | கேசவன் /82௪௦௪ பெ.(ஈ.) 1. திருமால்; 
900. கேசவன்றமா் (திவ். திருணம். 277) 
2. சோழன் (பிங்): 75/௪ 110. 



கேசாகம் 

[$1. (252-622 த. கேசவன். 

கேசாகம் (௪5௪௪௮, பெ.(1.) மகிழம் பூ; ௮06- 

11௦௩௦, 41/54 பாவா ௱௨0(8ா. 

கேசாங்காதனம் 6254772222, பெ.(1.) 

இருக்கை (ஆசன) வகை; 830010 0081ப6. 

கேசாதிபாதம் 622௪2௦2227, பெ. (॥.) 
1. உச்சி தொட்டு உள்ளங்கால் வரை; 1௦ 

[1630 1௦.1001 85 0000860 1௦ 1௦0 1௦௦11௦ 

6௨0. 2. முழு உடம்பு; 16 (6 6௦]. 
[கேசம் * ஆதி 4 பாதம்] 

பதி 2 பாதம். 

கேசாதியக்கு 6222௦்௪44ப, பெ.(1.) தின் 

பீர்க்கு; 201416 [பரீ12. 

கேசாம்பு 682712ப, பெ.(॥.) வெட்டி வேர்; 

பப5 10 ப5 £௦௦. 

கேசாரங்கம் /22212/102/77, பெ.(ஈ.) 

செவ்வந்தி; 11௦13 08௭௭௦௱॥16. 

கேசாரம் 6862௮, பெ.(॥.) சிவப்புச் 

(குங்குமச்) செவ்வந்தி; 160 வரவர. 

27/75 பெ.(ஈ.) ஒரு வகை 

நாரத்தை; 81/80 0101116£ 0863. 

கேசாவர்த்தம் %6சச்சரரகா, பெ. (॥.) 

குதிரைக் காலிலுள்ள தீய சுழிவகை 

(அசுவசா. 149); ௨ வ ௦ ா௦ர்லா 

(6 160 ௦1 ௨ ॥056, 0015106160 

11 2ய501010ப5. 

[$/். 22242-/௮//2 2 த. கேசாவாத்தம்.] 

கேசி 455/ பெ.(ஈ.) 1. நீண்ட கூந்தலையுடையப் 

பெண்: 8 காகா வா் ர்௱ா6, 10 8௮௭0 

ரி௦கர0 ஈவாா5. 2. அரிமா (சிங்கம்); 11௦0. 

103 கேத்திரபாலன் 

கேசிகர் கரச, பெ.(॥.) சுமார்த்தப் 

பார்ப்பனர்களுள் ஒரு வகையார்; (0. 1].0./8) 

8 5ப 011510 ௦07 5௱ன்(க பாக்கா. 

[5ம் (25/௪2 த. கேசிகா.] 

கேசிகன் 62/72, பெ.(॥.) உடல் முழுதும் 

மயிருடையவன்; 9 ஈ வரு ஈகா. 

கேசு 4220, பெ.(1.) வழக்கு (வியாச்சியம்); 8ப!1, 

௦௦ல். 

/£. 22922 த. கேசு.] 

கேசுப்புணார்ச்சி 622ப-2-2ப7272021 பெ. (ஈ.) 

எதிர் வழக்கு (வியாச்சியம்) (இ.வ.); 0௦பா(6!- 

0896. 

[கேசு - புணர்ச்சி] 

/£. ௦2522 த. கே௪..] 

புணரா 2 புணாச்சி, 

கேடா 622, பெ.அடை.(80].) பிரிந்துள்ள 

(இ.வ.); 56067816, 08ா॥44௦60, 91060. 

[ப. 76/22: த. கேடா.] 

கேடாய்-த்தல் 22%), 1 செ.குன்றாவி.(1.1.) 

பங்கு பிரித்தல் (இ.வ.); (௦ 56061816, 61160 

8 8144௦, 00106. 

[கேடா * ஆம்-,/ 

[பீ. 5:22 த. கேடா. 

கேத்திரக்கியன் 45/07௪-/6/0:௪0, பெ.(॥.) 

ஆதன் (ஆன்மா), உடம்பிலுள்ள அறிவுப் 

பொருள்; (6 00௦01/௦ப5 றாரா௦1016 ॥ஈ 16 

௦௦04.  கேத்திரக்கியணனைத் தொடாந்து ' 
(வாயுசங், பஞ்ச பப் 27. 

[5/7 (55௪-972 த. கேத்திரக்கியன்./ 

கேத்திரகணிதம் 62//7௪-4௪/௦௮7, பெ.(॥.) 
வரிகை (இரேகா) கணிதம்; 960113. 

/கேத்திர(ம்) * கணிதம். 

[5%. (6௪ 2 த. கேத்திர(ம்)..] 

கி 2 கணிதம். 

கேத்திரபாலன் (647௪-0௮ பெ. (1.) 1 தெய்வம் 

இருக்கும் இடத்தைக் சாக்குஞ்சிறு தெய்வங்கள், 
பபலாமிா ஜே ௦4 580760 05095. 2 வைரவன் 

(பிந்டி பாளாக.௨. 

[51. 222 த. கேத்திரம் - பாலன்.] 



கேத்திரம் 104 கேதுபுட்பம் 

கேத்திரம் 4௪/02, பெ.(ஈ.) 1. திருப்பதி, கேதாரகெளளம் 424272-72ப/௪/7, பெ.(ஈ.) 

திருவிடம் (புண்ணிய ஸ்தலம்); 590160 01806, 

ராடி, கோர ற1806 01 றர1௱௨06. 
கானமிக்களிக்குங் 

(திருவானைக். மரத். 4). 2. விளைநிலம்; 

பே!1142160 1810. 

[5 /52௪ 2 த. கேத்திரம்,] 
கேத்திரி 6471 பெ.(ஈ.) திருமால்; "41500. 

திப்பியராள்முகள் கேத்திரி புரார்தகன் ” 
(பேதா. சூ. 727]. 

[$ஈர். (சர்ர் 2: த. கேத்திரி] 

கேத்து 65110, பெ.(॥.) வயல் (இ.வ.); 1110. 

[5/0 2௪௪2 ப. பால்? த. கேத்து] 

கேத்துவாரி /81/ப-ஈ௪/ பெ.(ஈ.) புன்செய் 
விளைவில் குடியானவனும் அரசும் பாகஞ் 
செய்து கொள்ளுமுன் கோயில்களுக்குக் 
கொடுக்கும் பங்கு (6.1ஈ.0.1.313); 9௦௦ 
(9/6 86 (ாற6-[வப6 1100 (6 01055 
0௦0008 014 ர 18708, 667016 8 (1௦ 
௦1 641610 15 61160160 0618 16 01 
80 906 ா௱ளார். 

[0.. 66/2 த, கத்துவாரி.] 

கேதனம் 622௪, பெ.(ஈ.) கொடி; 1190), 
௦6. பொருங் கேகனப் படை மன்னரை 
(அட்டம் திருவரங், மா. 73), 

[5ஈ0். (2௭௪2 த. கேத்] 
கேதாரகெளரிநோன்பு /:201272-7௪ பாட் 

0100, பெ.(ஈ.) துலை (ஐப்பசி) மாத 
தேய்பிறை நான்காம் நாள் (கிருஷ்ண 
சதுர்த்தசியில்) கேதார திருப்பதியிலுள்ள 
கெளரியின் பொருட்டுப் பெண்பாலார் 
கடைப்பிடிக்கும் நோன்பு: [619105 ௦ 
005660 09 ௩௦ ௦ 6 ஷெொ 067016 
மட 16 ௦௦௩ ௱ உறர ௦7 100857, 
உ ஈ௦௦பா ௦4 தங ௦ வ (ஈ 
(6(8பலா. 

[5 8022-௩720 5 க. கேதாரகெரரிட 
நோன்பு] 

ஒரு வகைப் பண் (பரத. இராக. 55); 5” 
ஈப510௦வ ௱௦06. 

சேத்திரத்தின் கேதாரசிருஙகி 622௮2-2/பழர/ பெ.(.) 
ஒரு வகைத் தாதுச் சரக்கு; 8 (0 ௦7 
௱்ரளவ 5ப051வா௦6. 

கேதாரயோகம் /(28472-)29௮7, பெ.(॥.) ஏழு 
கோள்கள் இடையீடின்றி நான்கு ஒரைகளில் 
நிற்கவரும் நல்லூழ் (சங்.அக.); 02568106 ௦14 
86481 18615 1" ர0பா 6015600116 
10 ப865, 101௦8100 0000 1011பா௨. 

[5/8 622724)/0/7௪ 2 த. கேதாரயோகம்..] 
கேதாரவிரதம் /2௦2/2-௩7௪௦27, பெ.(ஈ.) 

கேதாரிநோன்பு பார்க்க; 566 62227 
[70/7,மப. 

[5/1. 2247௪4 112/2 2 ஐ. கேதாரவிரதம். ] 
கேதாரிநோன்பு 6222/72ஈமப, பெ.(ஈ.) 

கேதாரகெளரி நோன்பு; 9 761/010ப5 

௦௦561௩௮௭௦6 ௫ூய/௦௱ள (7.0.1/.॥॥, 548). 
கேதாரி 2877 பெ.(ஈ.) 1. குதிரைப்பிடர் (கலித். 

96, உரை); பர 5106 ௦7 ௮ 107566 1601. 
2. குதிரைச் சுழிவகை (அசுவசா. 149); 2 ௦! 
௦ ர்ா0 01௦0 ௨0565 0௦0. 

கேதிசம் (2௦75-77, பெ.(ஈ.) ஒரு வகை மருந்து; 
8 0ப0 088016 07 ௦0௦1/210ஈ0 0150 620 
ர் 0௦008. 

கேது (200, பெ.(॥.) விளைநிலம் (இ.வ.); 1610, 
1801௦1 (810 6850601௮11 14 101 ௦ப!11/௮11௦ஈ. 

[0.. //612 த. கேது; / 

கேதுக்கல் 65௦0-6௪] பெ.(ஈ.) வயலின் 
எல்லைக் கல் (இ.வ.); 08803911௦1 51076. 

[கேது - கஸ்.] 

[0 5 க. கேது] 

கேதுப்பிரியம் /200-0-ஊரட2177, பெ. (ஈ.) 
விடரகன் (வைடூரியம்): ௦215 61/6. 

கேதுபுட்பம் (௪20-2௦௪, பெ.(ஈ.) இறப்பை - 
(மரணத்தை) விளைவிக்கக் கூடிய ஒரு வகை 
நச்சுக் கிழங்கு; 8 001507௦ப5 ௦01 பல 
0௦91. 



கேதுமால 

கேதுமால் (௪2/௪! பெ.(ஈ.) கேதுமாலம் 
பார்க்க; 566 620பசிசா. "கேதுமாலோ 
டம்பாபுகம் புத்திரம் ”(க.ந்தபு: அண்ட கோ. 977) 

[50.6 ச/ப772/2 : ௪. கேதுமால்.] 

கேதுமால்வருடம் 22,472 சாபா 
பெ.(॥.) கேதுமாலம் பார்க்க: 86% 
(20177௮/2. "கந்தமாதன (மேற் புணரி 
நாப்பண் கேதுமால் வருடம்” (கந்த.ப. 
அண்டகோ. 35). 

[5/7./422ப//772/240/௮5௮: ஐ. கேதுமால் ௨ரடம்] 

கேதுமாலம் 660477அ/௮/77, பெ.(ஈ.) ஒன்பான் 
(நவ) கண்டங்களுள் ஒன்று; 1/68(6ர 
0௦111௦ ௦01 /ைட்ப்-0ப10௮, 666 (6 

ஷவோரோவ8 [806 800 16 562, 06 

௦1 ஈவு (காரக. 'குட கடற்குக் கீழ்க் 
கேதுமாலபெனச் குறித்திடுக " (சிவதரு. 
கோபுர. 53), 

[5/1 22ப72/௪ 2 த. கேதுமாலம்,] 

கேதுரத்தினம் 620-21௮, பெ. (ஈ.) 
கேதுப்பிரியம் பார்க்க; 8926 62/4/-௪-2//277. 

கே.துவசம் 4201/-0௪2௮77, பெ. (1.) கட்டுக்கொடி; 
0030 ப/81110 01660௭. 

கேந்தகம் (277222௮/77, பெ.(1.) ஒருவகைப்பூடு 
(மலை); 8 ரு 581 4. 

கேந்திக்கியக்கினி 6கா//0/௮//1/ பெ. (॥.) 

அண்டச் சுண்ணம்; 8 560761 ௱60(0106 
௨08160 நோ 5100875 7௦ ௨ ஈ்ப௱வா 

516ப11. 

கேந்துவாலிகம் /(472//2/72/77, பெ. (ஈ.) 

புகையிலை (சித். அக.); (௦080௦௦. 

105 கேலி 

கேநாரவென்பு 6272௪-02ரம்ப, பெ.(ஈ.) 
கன்னப் பொறியெலும்பு; (810018 0௦16. 

[கேதார 4 எண்ட] 

[5/0 6672௪ 2 த. கேதார. 

௪72) 2 சன் 2 ன்பு 

கேப்புமாறி (2௦20-77 பெ. (1.) 1. போக்கிரி, 
கயவன் (அயோக்கியன்); (8/6, 0006. 

2.தென்னார்க்காடு செங்கற்பட்டு 
மாவட்டங்களில் திருட்டுத் தொழிலாற் 
பிழைக்கும் ஒரு தெலுங்க இனத்தார் (8.71); 
௭6 079 ரவ! 08516, 502/0 15 ப0ப 

|ு 50பார் ௧7௦௦௫ ௨௦ ரோ வப் 015111௦015. 

/£. ௦202 த. கேப்பு * மாறி 2 கேப்புமாறி] 

கேமாசிகம் 657725/7௮1, பெ.(.) பிரப்பங் 
கிழங்கு; ஐ81681- [சரக 1௦௦. 

கேரா 62, பெ.(॥.) தலையின் முன்பக்கமாக 
வளைந்து வரும் மயிர்; ஈ௮1 0/6 16 7௦ 
811 01 11௨ 680 80 80/0//10 (6 

/((/0//17/ 

[0. /௮722 த. கேரா..] 

கேரியர் 65௫௪; பெ.(॥.) உணவு எடுத்துச் 
செல்லும் அடுக்கு ஏனம்; ௦0/1 (167 9ூ5(6௱ 

1௦1 08000 பான் (174). 

/£. 22/22 த... கேரியா.] 

கேலாசம் 45/௪௪, பெ.(॥.) பளிங்கு 
(யாழ்.அக.); ௫51௮1. 

கேலி/&// பெ.(ஈ.) 1. விளையாட்டுப் பேச்சு; 1பா, 

1651, )06, ற/885881ரு. 2 கிண்டல் 

(பரிகாசம்); 11010ப16, 0௦௦16. 3. விகடம்: 

ஈர. 

த.வ. ஏகடியம். 

[8/1 664. கேவி] 



கேலிமாலி 106 கைசிகிவிருத்தி 

கேலிமாலி கசி பெ.(॥.) கிண்டல் | கேள்வு 46%, பெ.(ஈ.) கேவு பார்க்க; 566 62 

(பரிகாசம்) (யாழ்.அக.); 110106. 

கேலிவிருட்சம் /2/7ப5௮/77, பெ.(1.) கடம்ப 

மரம்; 808௱ட்ப 1166. 

கேவகதிரவியம் /2272-21/721ட/:2/77, பெ.(॥.) 

மிளகு; 01௮0-6006. 

கேவாத்தன் 62௮/2, பெ.(ஈ.) கரையான்; 

வ்ர்ரிடி வார். 

கேவலசாக்கிரம் /(2/௮2-22//27, பெ.(ஈ.) 

விழிப்பு நிலையில் (சாக்கிரத்தில்) ஆதன் 

(ஆன்ம) நிலை; 16 ௦001011100 ௦7 (6 

6௦0160 50ப/. 

கேவலம் 686௮௪7, பெ.(ஈ.) 4. தனிமை; 
5119161655. 2. இணையற்றது; பா/0ப6656. 
3. வீடுபேறு (மோட்சம்); $பறாஊ௱6 01156. 

84. இழிவானது; (௨1 வா/௦் 15 11/6, 
5. தாழ்நிலை; (08 818105. 6. அவமானம்; 
01501806. 

[541. (20/22 2 த. கேவலம்] 
கேவலாவத்தை 4,௪/2-ட௪1/௮/ பெ.(ஈ.) ஆதனு 

(ஆன்மா) குரிய மூன்று வகை துன்பங்களுள் 
(அவத்தை) ஒன்று; 08 ௦4 (௨ (௨ 
060668 01 ௦018010ப81685 ௦4 (06 600]. 

கேவலோத்பத்தி 2/௮/01௦௪141 பெ.(ஈ.) 
ஐவகை மணத்திலொன்று (பஞ்ச கல்யாணத் 

தொன்று) (திருநூற். 4, உரை); ௦06 ௦7 
0௮175௪- (பாச. 

கேவு ப, பெ.(ஈ.) தோணி முதலியவற்றில் 

ஏற்றுதற்குரிய கூலி; ௦8896 7 
£8160040 90008 0 568: ரவர். 

ம., தெ., துளு. கேவு. 

[0. 882௭2? த. கேவ] 
கேழ்வு /68//ப பெ.(॥.) தோணிக்கூலி (இ.வ.): 
10. 

(பீ. 602௪25 த. கேழ்] 
கேள்வாகம் 2042092177] பெ.(ஈ.) கருங்குன்றி; 9 01804 0690 ௦0116 வா ீர் ௦088 0606. 

[ப. ௪௭௪2 த. கேள்வ] 

கேளிருள்ரத்தினம் கப ச1172, பெ. 

(1.) மாணிக்கம்; 8 (480 07 8பற ர பழு. 

கேளிவிலாசம் 4/௦/22௪/7, பெ.(ஈ.) 

காலப்போக்கு (இ.வ.); 088111௨6. 

கேற்று 670, பெ.(ஈ.) சிறுநங்கூரம்; |1911 

வா் ப560 1 ம/காறாா0. 

/£. (60722 த. கேற்ற] 

கைசிகத்துவாதசி 4572-/-2//2224] 
பெ.(॥.) நளி (கார்த்திகை) மாதத்தில் 

வெண்பக்கத்து வருவதும் நம்பாடு 

வானுக்குரியதுமான பனிரெண்டாம் நாள் 
(துவாதசி); 16 18/11 ப ௦7 116 மார்ரா 
1௦ம் உர் ௦7 6௪/௮! 520160 

1௦ 7//4/7722/ப2/7, 

கைசிகநிடாதம் /92-/7222, பெ.(1.) 

எழுவகைப் பண் (சோடச சுரங்)களுள் ஒன்று; 

0016 வாஷ் ௦7 1௨ 5%32ார் ௩௦16 ௦4 1௦ 
ம், ௦16 01 254282-2 பா, 

கைசிகவேகாதசி %/52-/-சர.2025/ 
பெ.(ஈ.) கைசிகமென்ற பண்ணைப் 
பாடிக்கொண்டு நம்பாடுவானென்பான் 
திருமாலை வழிபட்டு முத்திபெற்ற நாளாகிய 
நளி (கார்த்திகை) மாதத்துச் வெண்பக்கத்து 
(சுக்கில பட்சத்து) பதினோறாம் நாள் 
(ஏகாதசி); (16 வலா ஷெ 0117௨ மார் 
1௦ம் ர உறர ரர 4/71/2/ 520160 
௦ //௮722/பசா வா்௦ 580 1௨ ௱ப5(௦8! 

௦0 (/508௱ 8௮௬௦ ௦1௮௦0 5914/௮11/௦. 

கைசிகிவிருத்தி (௪5சட்டர்ப1/[, பெ.(ஈ.) 
காமம் பொருளாகக் காமுகராகிய மக்கள் 
தலைவராக வரும் நாடக நடை (சிலப். 3:13, 
உரை); எ வாஷ் ௦4 2௮1/௦ 00௱0௦514/௦ 
பார்பர் உள (6 ௨ 6௦, ௦6 ௦74 
1௦பா 1405 ௦7 ஈ2/2(2- பப] (0.1/.). 
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கைடவன் 4௪/௪௪, பெ.(॥.) திருமாலால் | கையாப்புடை /20:2-0-2ப22] பெ. (ஈ.) 
கொல்லப்பட்ட ஓர் அரக்கன் (அசுரன்); ௮ஈ 

சிபா வ பூ ரப. மதுகை. வரும் 

வயிறுருகி மாண்டார் (திவ். இயற். 3:26). 

[5/4 644275 த. கைதி] 
கைடவை (௪7௪௦௮) பெ.(॥.) காளி (துர்க்கை) 

(யாழ்.அக.); பபா0௨. 

கைதி 42/07 பெ.(॥.) சிறைப்பட்ட குற்றவாளி; 

1502, 082146, 800ப560 06150. 

[0 7௮௦7 த. கைதி] 

கைது 45/2, பெ.(॥.) சிறைக்காவல், தளை; 

ாஜாக௱ளார். 

[0. ௮02 த. கைது] 

கைதுசெய்-தல்(௮0/-25)--, 1 செ.குன்றாவி. 

(4.1.) சிறைப்படுத்துதல்; 1௦ சொத, 

10150. 

[து * செய்] 

[ப். ர௮0/2 த. கைது..] 

கைப்பீது /-0௦/20, பெ.(ஈ.) கைபீது பார்க்க; 
566 64/0/0ப. 

[பீ. (அர்ச் 2 த. ககைம்ர்துபு 

கைபத்து 4-9௪//0, பெ.(1.) 1 நேரில் செல்லாமை; 

208681௦6. 2. உரிமை கொண்டாடுவோ 

ரின்மையால் கருவூலத்தில் தனியாக 

வைக்கப்பட்டிருக்கும் தொகை (உ.வ.); ௦ 

[ு 8 11ஒஉக6பரூ டராம பாவ €0. 

[பீ 7௮6௪12 த. கைபத்து../ 

கைபியத்து /௪றந்ச//ப, பெ.(॥.) கைபீது 

பார்க்க; 566 (40/00. 
[ப. (அட்ச ௪. கைபியுத்து.] 

கைபியத்துநாமா 4௮20-7272 பெ.(ஈ.) 

உறுதியோலை (பிரமாண பத்திரம்); 2111044/. 

[ப. (௮௪/2 : த. கைமியுத்துநாமா.] 

கைபீது 6௮/0, பெ.(॥.) விளக்கக் (விவர)க் 

குறிப்பு; 5191உ௱௨ர், 160011, 0618//60 

80௦0௦பார, 02114௦01௮5. 

[ப. (ஞ்ச: த. கைமீது. 

கைமா ணக பெ.(£.) கொத்தின இறைச்சி; 

ஈரம் ற். 

[ப. ரர77௪2த. லகைமா..] 

மரவகை; ப்[6 கிபலா 189 1186, ௱.., 

1/612/6ப௦3 |6ப0௦௪081070 ஈர் (செ.பே.). 

[14௮/3 4-00பப்ரி 2 த. கையாப்புடை.] 

கைர் சர், வி.எ.(804.) நல்ல; 0000 (1/4பர8௱.). 

[47 07472 த. கைர] 

கைரவம் (௪72௦௮7, பெ.(.) ஆம்பல் (திவா.); 

ஈவ் ங்க விடு 

[$/ம 422022 த. வகைரவம்/ 

கைராத்தாசாமி 4/௪௪//2-227 பெ.(ஈ.) 
1. இரவலன்; 060967. 2. ஒன்றுக்கும் 

உதவாதவன்; 8 0000-101-1011110 08150. 

[பீ./072721725477/2. த. கைராத்த அ சாமி] 

கைராத்தினாம் (௮2277, பெ.(.) அறக் 

கொடை (இ.வ;); ௦வ016 ௨௦௦௧. 

/பீ. ப0/௮277/727772 தட கைராத்து* இனாம்] 

கைராத்து' 4௪7௪, பெ.(ஈ.) ஒரு வசைமொழி; 
8௨12 ௦07 80 ப56. 

475 பிக? த. ககைராத்தப் 

கைராத்து* சர்ச, பெ.(ஈ.) 1. அறம்; கரடு, 

85. 2. டயனற்றது; 151 சர்ர் 16 ப5ஒ1655. 

[0. பிரசம்: த. கைராத்துப 

கைரிகம் ,6௪779௮/77, பெ.(ஈ.) 1. காவிக்கல் (பிங்.); 

60 ௦௦6. 2. பொன் (சது.); 9010. 

[560 ர த. கைரிகம்/] 

கைரியத் 4௭௫௪ம் பெ.(॥.) நலம் (இ.வ.); 

/4/211216. 

(40 4௮21 2த. கைரியத்.] 

கைல் 4௮4 பெ.(ஈ.) பிடரி; 080% ௦4 (6 1601; 

9006 (சா.அக.). 



கைவீது 

கைவீது /௭்ப, பெ.(ஈ.) கைபீது பார்க்க; 566 

ற்ப 
[0ீ. (ீந்சா 2? த. கைவீதுபி 

கொசர் 425௮/பெ.(॥.) குசர் பார்க்க; 566 60/2௮: 
/ப். பிபா? த. கொசா்] 

கொசறு 6௦05௮ப, பெ.(ஈ.) குசர் பார்க்க; 566 
527 

[ப். (பிபா? த. கொசறுபு 

கொட்டம் மச, பெ.(॥.) ஒருவகை 
மணப்பண்டம்; 0051ப5 001. “கொட்டமே 
கமழும்... மொபப் குழல் ” (சீவக...2575). 

[5/1 5022 த. கொட்டம்] 

கொத்தவால் /௦1௪1ன/ பெ.(॥.) நகர 

முதலியவற்றின் காவற்றலைவன்; 01/61 01106 

0111௦6 10 8 நு 01 108, 8பறளாார்ாொர 

௦ வட. 
[பீ. (ம்42/2 த. கொத்தவால். ] 

முகம்மதிய ஆட்சியில் நகரம், பேரூர் 

ஆகியவற்றிற்குப் பொறுப்பாளியாக இருந்த காவல் 

தலைவன் கொத்தவால்' என்று அழைக்கப்பெற்றான். 

கொத்துவால் /௦//ப12/ பெ.(ஈ.) கொத்தவால் 
பார்க்க; 566 6017௪0௮/ 

[0. 008/2/2 ௩ கொத்துவால்.] 
கொந்தாலி 4௦/௪4 பெ.(ஈ.) குந்தாலி (யாழ்ப்.); 

010௩ 206. 

[5/0். 64004௪ 2 த. கொந்தாலி] 
கொய் /:ர) பெ.(ஈ.) எட்டரை விரற்கடை 

(அங்குலம்) நீளமுள்ளதும் நன்னீரில் 
வாழ்வதும் பசிய நிறத்ததுமான மீன்வகை: ௮ 
1650-1௭ ரிக், 76-6௦, 214வா0 8 1/ 
2 11. 11 160914, வாகு86. 5080060௨. 
"செம்புனல் கொய்யனைத்துங் கொணரும்” 
(தே. 796, 3), 

[ பி. ௦௪/2 த. கொய்] 

108 

கொய்னா 4047 பெ.(ஈ.) 1. சுரப்பட்டை மரம்: 

கொரில்லா ௦///௪, 

கோக்கோ 

160 ௦௦2 0௮1%, 8 1166, போ்ப௮ 

5௦07௮1. 2. காய்ச்சல் மருந்து; பெராா6, 
௦௦௦ ௦14 ௦௦8 81/65/0105. 

/[£. ரபா 5 த. கொய்னா.] 

கொர்னிசு 4௦/0, பெ. (॥.) எழுத்துப் பணி; 

ங்ர்ங்ரர ஙா, 

/£. 00/77/062 2 த. கொரணிச..] 

கொரடா 4௦2/2, பெ. (॥.) கொறடா பார்க்க: 

566 (012045. 

[8௦% 20/02 2 த. கொரடா,/ 

கொரான் 422 பெ.(.) குறான் பார்க்க; 

566 ரபா 
[0. ரப/2172 த. கொராளன்.] 

பெ.(॥.) ஆப்பிரிக்க 

நாட்டுக் காடுகளில் காணப்படும் வால் 

இல்லாத பெரிய கருங்குரங்கு; 901112. 

கொரில்லாபோர் ர2ா//௪-௪௦ பெ.(ஈ.) 
மறைவிடத்திலிருந்து திடீரென்று வெளிப்பட்டு, 
அரசுப் படைகளுக்கு எதிராக நடத்தும் 
தாக்குதல்; 9பனாரி!௮ ஙாரக16. 

/[£. ரபா 5 ௬. கொரில்லா போர்] 

கொறடா 407௪9௪, பெ.(ஈ.) குதிரைச் சாட்டை; 
௦51, எம், 500பா0௨. 

ரீ. 60805: . 607805: 14 . 6௦75; 
ரய. 000௨ 

(7௦7. 20705 5 த. கொறடா. 
கோக்கோ 4 பெ. (₹.) பாலில் கலந்துண்ணக் 

கூடிய நீர்ம பண்டம்: 00009. 
/£. 200025 த. கோக்கோ: / 



கோகடம் 109 கோசாங் 

கோகடம் 42/௪/௪77, பெ.(ஈ.) முயல் வகை கோசத்தம்பரோகம் /22௪/27705-074/77, 
(யாழ்.அக.); 8 [00 ௦04 ௮16. 

[$/ம் 6022௪ 2: த. கோகடம்] 

கோகண்டம் /2/௪௭௮7, பெ.(॥.) நெருஞ்சி 

(மலை.); 2 53 ௦51216 எற். 

[5/0 0-/20/442 2 த. கோகண்டம்,] 

கோகயம் /46௯:௮77, பெ.(ஈ.) தாமரை (மலை.); 
1௦1ப5 10௧2. 

[5/0 90-௮௪ 2 த. கோகயம்,] 

கோகர்ணம் 6௦/௨௪, பெ.(ஈ.) 1. மலை 

நாட்டில் உள்ள ஒரு சிவன்கோயில்; 8149 
5ர்ர6ீ 1ஈ [ல்ல 2. மூக்குச் சட்டி; 9 146556] 

வர்ம உ 1௦2216 1௦1 0௦பார0 00/05 1௦. 

[5ம் 2-2 2 த. கோகாணம்/ 

கோகிலாட்சம் 672/7 பெ.) 1 நீமுள்ளீ 
ஸூர்!(6ீ [௦0 ர00/௭60 ஈன. 2. கொம்மட்டி; மே. 

[07 40/0/2/6௪ 2 த. கோகிலாட்சம்.] 

கோகிலோற்சவம் 42//270202/77, பெ.(1.) 

மாமரம் (மலை.); |1(., (24 பர்/ள் கெப565 

1251௫ 1௦ 1௨ 0618. 148௭0௦ 166. 

(சூ.பிலுக்கு மகிழ்ச்சியை விளைவிக்கும்). 

த.வ. கோகிலவாசம். 

[5/1 62/00/௪522: கோகிலோற்சம்./ 

கோகுலாட்டமி 424/௪]  பெ.(॥.) 

கண்ணன் பிறந்ததாகக் கூறப்படும் மடங்கல் 

(ஆவணி) மாதத்து எட்டாம் நாள்; ர்்ெ ௦7 

7௪772:77/2 

[5/ம.92/ப/2 ௮5/௮77/2 த. கோகுலாட்டமி./ 

கோச்சு 42௦2, பெ.(£.) 1. தொடர்வண்டிப் 

பெட்டி; 17வ/ர ௦87௧06. 2. பழங்கால அரசுக் 

குதிரை வண்டி; 0080, 9 1௦ப-11/௨6160 

806௨ ல் ௫0585. 

[£. 2௦௪௦7 2: த. கோச்ச..] 

கோசஞ்சாரபூமி /5-2௪022:௭-211 பெ.(1.) 

மாடுகள் மேய்வதற்கென்று விடப்பட்ட நிலம்; 

1௮70 ௮1௦11203 10 085(பா306 ௦1 0045. 

[9/4 72-52/222-ம411%த. கோசஞ்சாரபூமி] 

கோசணை 68௮ பெ...) கோசை 

பார்க்க; 566 62.2௮ 

[5/4 925௮7௪ த. கோசணை,] 

பெ.(1.) ஆண்குறித்தண்டிற் காணுமோர் நோய்; 
2 0/56886 ௦07 11௨ ௮/௨ 0811௮! ா0ர8 

(268) (சா.அக.). 

கோசம் 4277, டெ. (ஈ.) 1 பேரொலி; 10186 102 

ம்பா, 2. இடைச்சேர்; ௭08௭5 பென. 

'கங்கையிர் கோசபென்றும் (கைவல். தத். 79) 

[6/ம 977352 * த... கோசம்] 

கோசமாதிகம் /4222சின்04, பெ. (ஈ.) 

கொன்றை வகை; 98 (80 ௦01 62747(சா.அக.). 

[5/ம் 252-/71௪094/77 2 த... கோசமாதிகம்.] 

கோசயம் 6௪2௭௪7, பெ.(॥.) குதிரையின் 

நெஞ்சத்தசை; (6 14௦ (பா ௦1 785 லா 

(௨ வரு 01 8 10156 (சா.அக.). 

கோசரங்கம் 6252-௮௪௫7, பெ.(ஈ.) நாணல்; 

660. 

கோசவாகாரக்கட்டி /222-0-24272-/-4௪/17 
பெ.(1.) பையைப்போல உள்ள கழலை வகை 

(இங்.வை.307); 0814௦ (பா௦பா. 

[கோசவாகாரம் 4 கட்டி... 

[5/ம622௪ * 24244 2 த.கோசவாகாரம்.] 

குள் 2 கள் 2 கட்டு 2 கட்டி. 

கோசன் 622௪, பெ.(.) வைப்பு நஞ்சு; 8 

ஈரகாவ! 00150. 

[5/1 (25௮7௪ 2 த. கோசன்.] 

கோசா! 622௪, பெ.(ஈ.) திருநங்கை அலி 

(வின்.); 1 9ரா௮றா௦0116, பாப். 

/0. 03/22 த. கோசா..] 

கோசா? 6222, பெ.(ஈ.) இசுலாமியப் பெண்கள் 

நெருங்கிய உறவினர்களைத் தவிரப் பிற 

ஆண்கள் தங்களைப் பார்க்காதவாறு உடலை 

மறைத்துக் கொள்ளுகை; 005810 6 ௦௦ 

50 95 ஈ௦11௦ 06 58 ற ௦௭௪ சலா 

௦௪5 01056 [612110 85 18011860 03 

பா எள, வற்௦ ௫2 50660 ௦ ௭ 

1906. 

[ப. 7252 2 த. கோசா...] 

கோசாங் 625க% பெ.(.) கோரைக் கிழங்கு; 

(ப 6005 1001 (சா.அக.). 



கோசாங்கம் 110) கோட்டம்” 
அலைக நஹ்தா கதை சைக கவ த்து வ க ளை க ண சுட கம் ன த்த றாத கா 2 அணா நயா எதமா லன ததக மல் 
கோசாங்கம் 622௪79௮7, பெ.(ஈ.) நாணல் | கோசுக்கீரை 4020-4௮) பெ.(॥.) கோசு 

(மலை.); 905. 

[5/6 602௮12 - த. கோசாங்கம்] 

கோசாதகி 6௦6௪௮ பெ.(ா.) பேய்ப்பீர்க்கு; 

௦442 பர் - பர் ௨௦பர8ா0ப!௨. (சா.அக.). 

[5/0 405௪21242 2 த. கோசாதகி] 

கோசாமி 62527/ பெ.(॥.) கோசாயி பார்க்க; 

566 4052 

[5/6. ஏம்2477/ 2 த. கோசாமி] 

கோசாயி மகர் பெ. (॥.) இசுலாமிய 

இரவலன்; ௮ 8௦180௮ 186. (சா.அக.). 

கோசாரம் 625௪, பெ.(.) கோசரம்', 4 
பார்க்க; 566 62௪௪17, 

[5/1 90-0௪ 2 த. கோசாரம்.] 

கோசாரி 65௮ பெ.(॥.) கோசாவதி பார்க்க; 
566 /(0526௪1/(சா.௮க.). 

கோசாவெடு-த்தல் 4022-/-௪௮-, & செ.கு.வி. 
(4.1.) வெளிநாட்டில் பணியாற்றுதற்கு அதிகார 
ஆவணம் (பத்திரம்) பெறுதல்; 1௦ ௦6181 
௦/6 01 4106 10 801400 85 ௨06 
௦ப15106 8 ஈப்௮. 

கோசி-த்தல் 666 4 செ.கு.வி. (41.) பேரொலி 
ஒலித்தல்; (0 80பா0, 1௦8, ' மாரங்கள் 
கோசிப்ப(பணவிடு. 71) 

[5/7 9125௪) 5 த. கோசி-த்தல். ] 
கோசிகுவா 625/6பகி பெ.(1.) கறிமுன்னை: 

போநு ஈவா 66௦21௮ (சா.அக.). 
கோசிகுவிகம் 629/0, பெ.(ஈ.) 

உண்ணாக்கு; (6 பூரப|9 (சா.அக.). 
கோசு 4220, பெ.(ஈ.) முட்டைக்கோசு: 0900806. 

[8. 20575 த. கோசு. [ 

பார்க்க; 586 6220 

கோசுபறுவான் '/22ப௮பாச, பெ.(ஈ.) 
கப்பலிற் பாயை இழுத்துக் கட்ட உதவும் அறை 

(1/4. 144 62); 041. 

/£. 9௮/7-5027 5 த. கோசுபறுவான்.] 

கோசுமலி 6227௮ பெ.(॥.) கோசும்பரி 
பார்க்க; 866 62421710௮1 

[17/7 425/770௮/7/ 2 த. கோசுமலி] 

கோசுமாசு /மீ5பாச2ப, பெ. (£.) ஏமாற்று; 

1ப91110, 060621௦0, 102 

[பீ. 703/772/25 த. கோசுமாசு.] 

கோசை 62928) பெ. (ஈ.) பேரொலி (வின்); |௦ப௦ 

0156. 

[5/6 97705௪ * த. கோசை,] 

கோட்டகம் (0/2௮7, பெ.(ஈ.) செங்கத்தாரி; 

1௮186 - ற69-0001 1000 116௦ ||/பராரக 

6௮16 (சா.அக.) 

கோட்டசததோடம்/(5//2-22௦225௦௪77,பெ.(.) 

குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுக்குள் காற்றை 
உலாவச் செய்து கக்கலையுண்டாக்கும் ஒரு 
வகை தோ(ஷ)ட நோய்; ௨ ரா௦0ர௦ 014446௨515 

ம ள்ரிள்ள ௱வ(60 0 ரிகர்பு2ா௦6 ௦7 106 
5100801 ௮10 ளி (சா.அக.) 

கோட்டசதம் /5//௪-227௪. பெ. (ஈ.) வயிறு; 
௦ஓ1நு/ (சா.அக.) 

கோட்டநாகம் /6/௪-சரகர, பெ. (ஈ.) 
மலச்சிக்கல்; 60511420655, ௦௦5110௮11௦. 

(சா.அக.) 

கோட்டபேதம் (002-02௮, பெ. (.) 
குடலுக்குண்டான சிதைவு ஈா௦ங்(0 ௮ர6௦4௦7௧5 ௦4 
66 6046. (ச.அக.) 

கோட்டம்' 6௪௭, டெ. (ஈ.) 1 ஒரு வகை மணமுள்ள 
செடி; 005105 80£ப0 594/55பாஒ௨ |கற0௨. 
2. நறுமணப் பண்ட வகை; £ப(௦0௦௦% 

[5/0 27௦௧௪ - த. கோட்டம்] 
கோட்டம்” 0477, பெ. (1.) ஆரவாரம்; 1௦00 

10186. 

[541. 905௪ 5 த. கோட்டம்] 



கோட்டம்” 

கோட்டம்” 62/27, பெ. (ஈ.) குடல்: |ஈ16511125. 
ட௦1/616 (சா.அக.) 

கோட்டரோகம் 42//௪-107௮, பெ. (ஈ.) 

அடிவயிற்றில் ஏற்படும் நோய்; 0156956 ௦4 16 

90/௦6 (சா.அக.) 

[5/0. 977252-70/4 2 த. கோட்டரோகம்.] 

கோட்டா /62/க பெ.(ஈ.) பகடி, கிண்டல் (கேலி); 

[1010ப/6௨, ௦௦. 

[ப. 090722 த. கோடட்டா.] 

கோட்டாங்கம் 465//2/99௮77, பெ.(.) அரத்தம் 
முதலியவை தங்கி நிற்பதற்காக உட்பக்கம் 

குழியமைந்துள்ளவுறுப்பு; 8 [ஈர6ரக! ௦08 

1 8௦ 101 ரவா 116 010௦0. 

(சா.அக.) 

கோட்டி 62/0 பெ.(.) 1. கூட்டம்; 85520), 
௦௦0060810௦. “ஹிர்தாகோட்டி பபென்ணிலே 
செல்வாதத்தளனை ” (தாயு. ஆனந்தமான.1) 
2. கருவறை முதலியவற்றில் திருவாய்மொழி 

முதலியன சொல்வார் இருக்கும் வரிசை; 08, 

௦06, 85 01 [601425 ௦1 580760 ௫015 

[6 ஐ16561௦௦ ௦7 146 100. 

[5/௩ ர2507/2 த. கோட்டி... 

கோட்டி” 2// பெ.(॥.) சிலந்திப் பூச்சி; 50106 

(சா.ஆக.) . 

கோட்டிப்பு 62/௦௦, பெ.(1.) பேரொலி (வின்); 

1௦ப0் 1௦156. 

கோட்டியம் கநக, பெ.(ஈ.) நுரையீர ல் நடு; 

௨ ௦வர்ட ௦7 6 1பார5 (சா.அக.) 

கோட்டு! 6ஈ௦/ப, பெ. (£.) சீட்டாட்டத்தில் 

எல்லாப்பிடிகளையும் பிடித்து வெற்றி பெறுகை; 

111 கோத்திரவம் 

1௦ கா வ 16 கோர 1 8 0810-0816. 

/£. 2௦ப/1-024/07 5 த. கோட்டு! 

கோட்டு” 428) பெ. (ஈ.) வயிறூ 0௮1௫; 8100௮௦. 

(௬.௮௧) 
[5 921/2 த. கோட்டு] 

கோட்டுநோய் /2/ப/-72% பெ. (.) வயிற்று 
நோய்; 510க௨௦4-8016 00116. (சா.அக.) 

[கோட்டு * நோய்] 

[5/8. 0/4 2 த. கோட்டு] 

கோட்பாரா (20௮2 பெ (.) கணக்குச் சுருக்கம்; 
90517801 ௦1 8000 பா1. 

/0. 058472 2: த. கோட்பாரா. 

கோடம் 4287), பெ.) 1 பேரொலி; |௦ப0 1015௦ 

[08. 'இங்கய லெழுந்த கோடம் யாது” (பாரத. 

புதின்மூன், 155). 2. வெண்கலம் (சங்.அக.); 0௮॥ 

றாவ. 

[51 270052 2 த. கோடம்.] 

கோடா 60/2, பெ.(॥.) கோட்டா பார்க்க; 566 

[121/2] 
கோணம்' 6ம், பெ...) மூக்கு (பிங்.); 

1௦56, 810 பட, ௦511. 

[5/0 90202 - த. கோணம் / 

கோத்திரசன் 42/௪௮ பெ(£.) ஒரு குலஉழியில் 
பிறந்தவன்; ௦06 0௦ 1ஈ 16 5806 ௪082 0 

19ஈம்) 

[5/௩ ர02//2-/௪ 2: த. கோத்திரசன்./ 

கோத்திரப்பெயர் 42///௪-0-௦ ௮ பெ.(ஈ.) 
குடிப்பெயர் (பன்னிருபா.146): 240076. 

[5ம் 02 2 த. கோத்திரம் - பெயா்] 

கோத்திரம் /2//82, பெ.(॥.) கோத்திரை 
(சூடா.) பார்க்க; 586 7 4217//7-14 

கோத்திரமின்மை 46///727-971௮) பெ. (ஈ.) 
அருகன் எண்குணங்களுள் மறுபிறப்புக்குரிய 

முன் வினையில்லாமை (பிங்.); ௦௦014௦ ௦7 

வாட 166 1௦0 (சோரா (51 090565 [6- 

ர், ௦06 ௦4 ௮/ய27-௮17-447௮7. 

[50 ௭22 2: த. கோத்திரம் * இன்மை] 

கோத்திரவம் %2///௪௭௮௭, பெ.(॥.) வரகு 

(பிங்); ௦௱௱௦ ஈரி. 

[5/௩ ஈமிப்ச௪ 2 த. கோத்திரவம்] 



கோத்திரி' 

கோத்திரி' ///7] பெ.(ஈ.) நற்குலத்தோன்; 
ஈஸ ௦4 1௦016 மற். 'பரத்துவசனுக் குறவரிய 
கோத்திரி' (பாரத. பதினான்காம். 200. 

கோத்திரை 62147௮] பெ.(ஈ.) நிலம்; 621. 

[5/1 702/72-:த. கோத்திரை,] 

கோதண்டபாணி 46/௪70௪-02] பெ.(॥.) 

இராமன் (வில்லை கையிற் கொண்டவன்); 

2772, 85 ரவா 60௦ ர்க ஈவா. 

"கோதண்டபாணி குலமருகன் ' (திரு.ப்போ. 

சந்நிதி மாலை, 565). 

/5/1.6002/10202த. கோதண்டபாணி] 

கோதா 2௭2, பெ. (॥.) மற்கட்டும் களம்; 

வா 0 01௦பா0. 

/ப. 700772 2 த. கோதா..] 

கோதாகொடு-த்தல் (002-௦03-, 4 செ. 
குன்றாவி. (3:1.) ஏமாற்றி விட்டுப் போதல்; (௦ 

01/46 6 வி, எஸ 16 0௦௨. 

[9001727402 த. கோதாகொடு-த்தல்.] 

கோது 4220, பெ.(£.) கோதுகம் பார்க்க; 566 
(000௮. "வானவர் தங்கோதா" (திவ். 
பெரியதி 6. 2: 9), 

[5/6 பபச 2 த. கோதகுபி 
கோதுகம் 6627௮1, பெ.(ஈ.) உள்ளக்களிப்பு: 

10%... 081149. "கோதுக 

கொண்டாடுவார்” (சூனா. முத். 36). 
[5ஈர். (சப/ப (௪ 2 த. கோதுகம்.] 

கோதுகலம் 4620-4௪௮௭, பெ.(ஈ.) கோதுகம் 
பார்க்க; 566 42809௪. "கோதுகலமுடைக் 
குட்டனேயோ " (திவ். பெரியாழ். 2.9: 6), 

[5/0. /சப2/௮௪ 5 த. கோதுகலம்.] 
கோதுமை 45201௮ பெ.(ஈ.) ஒருவகைத் 

தவசம் (பதார்த்த. 827); வ. (பரு 
/ப/0௮16. 

மியா வா் 

[5/0். இரச 5 த. கோதுமை] 
கோதூமம் 6207௮, பெ.(॥.) கோதுமை 

பார்க்க; 566 62077௮] 'நலத்தகு பொருள் 
கோதுூரமம்" (திருவானைக் நானவி25 ர] 

[5/1. 2௦/4௪ 5 த. கோகுரமை.] 
கோதூளி /:0-004 பெ.(ஈ.) சாயுங்காலம் (பிங்.) 

வீட்டுக்குத் திரும்பி வரும் ஆசுக்களின் 

112 கோப்பி 

நடையால் தூளியெழுங் காலம்; ோ0, 95 

6 உ யவ பே! 15 721560 ர ௩௦௦ 

[61பாாாா0 021046, 0005806760 8050101005. 

[5/0 92-01(47 5 த. கோதுளி] 

கோதூளிசமயம் 622142௮772), பெ.(£.) 

கோதூளி பார்க்க; 566 201044 

[574 972-077 “712௮77” த. கோதாரளிகாயம்] 

கோதை' 669) பெ.(ஈ.) 1. உடும்பு (பிங்); 

10பவாக. 2. வில்லாளர் கையிற் பூணும் 

தோலுறை; 9106 ௦1 [9பகாக (6௨௪, ௩௦0 ௫ 

26% ௦ ௦ 1211 1016-ாா (௦ றா௦1201 14 

௦ 6௦வா9 0/பா60 டர 6 ௦௦0. 'ஜூரிச் 

சிலைய மூரட்கோதை யுங்கட்டி ' (பாரதம், 

775). 3. மரக்காற்பறை; 9 401௦௮] பரா. 

“மரக்கா லன்ன வொருவாய்ச் கோத ” 
(குலிலா.2). 

[5/1 900772 2 த. கோதை.] 

கோதை” (084) பெ.(॥.) கெளதமி என்னும் 
ஆறு (பிங்); ௨ ௮௦ம் ரப. 

கோந்து 67௯, பெ. (ஈ.) பிசின்; பற. 

தெ. கோந்து 

[(. 901125 த. கோரந்து.] 

கோந்துத்தான் 672/2, பெ.(ஈ.) பிசின் 

ஏனம் (0.6.); பா-0௦4, 0ப௱ா-0௦1116. 

[0.. 70110225 த. கோர்துத்தான்.] 

கோந்துலா 63/௪, பெ. (.) மராட்டியப் 
பிச்சைக்காரர் பயன்படுத்தும் பறைவகை 
(இ.வ.); 8 40 ௦7 ற ப5105| ொப௱ ப560 நு 
1ரி802118 0600275. 

(484: ஏமாப்: த. கோற்துலா.] 
கோப்பி' 60௦௦/ பெ. (ஈ.) காப்பி (யாழ்ப்.) 

பார்க்க; 566 62௦07 

[£. 207622 த. கோப்பி] 
கோப்பி 65௦9; பெ.(ஈ.) காப்பித்தூளைக் 

கொதிக்கும் நீரில் போட்டுத் தெளியவைத்துப் 
பால் கலந்து தேவையான அளவு இனிப்பு 
சேர்த்துச் செய்யும் பருகம்; ௦௦11௪௨ (ப5ப௮ிட 
க ௱ார்ட்லா0 $ப081). 

த.வ. காணீர் (காழ் 4 நீர்), குளம்பி 



கோபக்கிதம் 

[£. 20752 2 த.காப்பி 2 இலங், வ. கோப்பி] 
கோபக்கிதம் 4(22௮///௪7, பெ. (.) கழற்சி 

(சங்.௮க.); ௦00ப௦-॥ப். 

[5%1. 70-ம்/725//2 த. கோபக்கிதம்.] 

கோபங்கம் ௦௮/72, பெ. (ஈ.) 
வைப்புநஞ்சு (சரகண்டபாடாணம்) 

(யாழ்.அக.); 8 ஈச! ற௦1801. 

கோபதி /2-2௪21 பெ.(ஈ.) 1. எருது (உரி.நி.); 
டய, 85 100 ௦71 00145. 

[51. 02-0௪ 2 த. கோபதி.] 

கோபம் 65௪, பெ.(.) பொன்; 0010 (பிங்.). 

[5/03. ம்யச 2 த. கோபம்] 

கோபவல்லி 6222௦௮] பெ.(ஈ.) 1. பெருங் 
குப்பை; ௱௦௦0149 8168ா1/655 லார். 

2. நன்னாரி; 110180 8815808118 (சா.அக.). 

[5/௩ 7202-0௮// 2 த. கோபவல்லி] 

கோபாலதாபனம் 46222/௪-/22௮727, பெ. 

(ஈ.) நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று; 8 

பூரவா/580, 006 01 108. 

[5/4 7049-20௮5 5: த. கோபாலதாடனாம்] 

கோபடலதாபினி /222/2-/20/0/ பெ.(॥.) 

கோபாலதாபனம் பார்க்க; 588 264/2- 

[202/72/77. 

கோபாலவார்னிசு 62ம2௮/2-//0, பெ. 

(ஈ.) 1. பசைமிகுந்த குங்கிலியத்தையும் 

சூடத்தையும் ஆறுக்கு ஒன்றாகக் கூட்டிச் 

சூரணமாக்கிச் சாராயத்தை விட்டுக் 

குழைத்துச் சித்தஞ் செய்யும் மின்னுநெய் 

செய்யும் வகை (உ௨.வ.); 501111-பஎகாாா/5॥ 

டாவ ரூ ஈரா 8௦4 ௮1௦௦4௦ வா் 6 

௦15 ௦7 நாஞு ௱௱்॥ ௮10 ௦6 0811 01 

வொ. 

த.வ. மினுப்பி. 

/ 0௪ 22 த. கோபாலஃவார்ணிக] 

கோபிகை ஈச பெ.(ஈ.) இடையர் 

குலப்பெண்; ॥6105 80௭, 560 

60655. 

கோபிசந்தனம் /422/5௮7/272/ பெ.(ஈ.) 

ஒருசார் திருமால் அடியவர்கள் ஊர்த்துவ 

புண்டரமாக நெற்றியிலணிவதும் வெண்மை 

ந 

113 கோரரூபம் 

கலந்த மஞ்சள் நிறமுள்ளதுமாகிய 
ஒருவகைத் திருமண்; $461/0515( 62118 ப560 

ர 091181 08/01665 04 1//57ப101 பறார்ரார் 

5601௮18ாற ௱வ(ஒ. தாமரைத் திருமணியு 
ிமய்க்கோபி சந்தனமும் ” (பிரபோத. 70:15). 

த.வ. திருமால் திருமண். 

[4/7 900/௪0௮7௪ 5: த. கோபிசந்தனம்.] 
கோபுளகம் ௪௦2ப/௪7௮77, பெ.(ஈ.) வைப்பு 

நஞ்சு (தாலபாடாணம்) (சங்.அக.); 8 ௱ராஈஊவ! 

0௦1501. 
[581 ௪மறப/24௪ 2 த. கோபுளகம்.] 

கோர்சா 68/52, பெ.(॥.) 20 உருப்படி 
அடங்கிய துணி மூட்டை (0.6); 0/6 ௦7 

01௦17 ௦வா0 20 016085. 

[பீ. 62/௪ 5 த. கோர்சா] 

கோர்ட்டார் /மா0/2, பெ.(॥.) அறமன்ற 
நடுவர்; 2015174716, /ப005. 

/5.லபர் த. கோர்ட்டார் ஆர் துமிர் உயாவு தருமை 

ஈறுப/ 

கோர்ட்டு 63/1/ப, பெ.(.) அறமன்றம்; ௦௦பா1. 

[£. 2௦பார2 த. கோர்ட்டு] 

கோர்ட்டுமெளகூப்பு /60///ப-72ப(/0,0 0 

பெ.(ஈ॥.) அறமன்றம் சாத்துகை(0.6.); 

01௦5110 ௦4 12 0௦பார. 

8லபா*(, சயம் 2 த. கோரட்டுபொகூப்ப/ 

கோரதந்தம் 427௪-272௭, பெ. (॥.) 

வளைந்தகொடுந்தந்தம்; போ80 (0516, 85 

௦14 440 0௦815. 

[$81. ர்224/௮7௮2 2 த. கோரதந்தம்.] 

கோரதம் 62-722௪777, பெ.(ஈ.) பெரும்பாலும் 

எருதுகளால் இழுக்கப்படும் தேர்; 8 08, 

066௮ லா ௫ ௦0%. 

த.வ. காளைத்தேர். 

[5/1. ர0-1௪/7௮ 2 த. கோரதம்.] 

கோரதரம் 6௪/௪௮, பெ. (॥.) நிரயம் 

(சிவதரு.சுவர்க்க நரக.107); 8 61. 

[5/8. ர072-(2/௮ 2 த. கோரதரம்..] 

கோரரூபம்/(072-702௮ர7, பெ. (ஈ.) 1. அழகற்ற 

வடிவம்; 21/060ப5 19ப6. 

[5/0 2௦12-100௮ 2 த. கோரருபம்..] 



கோரவாரம் 

(யாழ்.அக.); 580041௦0௦0 1166. 

[5/5 ச்மாச7/-2௮7 2 த. கோரவாரம்.] 

கோராகோரம் 422-62௮77, பெ. (ஈ.) ஒருவகை 

நிரயம் (சிவதரு.சுவர்க்கநரக.107); 3 ௨1. 

[5/8 9/012742-9/0072 * ஐ. கோராகோரம்,] 

கோராவாரி 662-6௮7 பெ.(ஈ.) பெரும்புயல் 

(].); பிர் கர்மா. 

[5/7 ௦௪ * 02/2 த. கோராவாறி / 

கோல்மால் 46474! பெ.(ஈ.) குல்மால்பண்ணு- 
தல் பார்க்க; 566 6ப//772/-0௮1ப-. 

[0.. ய/77௮/2 த. கோஸ்பரல்,] 

கோலா 60/5, பெ.(ஈ.) ஒருவகைப் பருகம்; 9 
0 01 67௭160 பகர்சா. 

[£. /௦/௪ 2 த. கோலா”] 

கோலி 4/4 பெ.(ஈ.) சிறு குண்டுவடிவான 
விளையாட்டுக் கருவி; ஈ௮7%16௨, 9 இஷா. 

[4/7 90/2 த. கோலி] 

கெளகப் 4௪பர௪ற, பெ.(ஈ.) தோலா 
எடையுள்ள ஒரு பண்டைக் காலத்து 
முகமதிய வெள்ளி நாணயம்: 81 8ஈ௦181( 
1ர்௭ண்ரொ808 51 ௦௦40 861010 50 
(01௮15 (சா... 

கெளசபாகம் (220472, பெ.(ஈ.) ஒரு 
வகைக் கருக்கு நீர்; 8 (00 ௦7 06006041௦0 
(சா.௮க.). 

[5/64. ௪௮5௪: த. பாகம்.] 
கெளசல்யம் /௪ப2//2௱, பெ.(ஈ.) திறமை: 

901104. 'சிற்பகெளசல்யத்துட சோ குண்ட 
மண்டபவேதிகளைச் சமைத்து” (59 கி. 2-2 
சவக்.) 

[5/1 62௪22 ள் த. கெளசங்யம்.] 
களசலம்' (25௮/2, பெ.(ஈ.) 
1. கெளசல்யம் பார்க்க; 56% ர2ப.£2ட/217. 
2. தந்திரம் (இ.வ.); ௭1. 24யா655. 

[5/6 (9ப52//25த. கெளசலம்.] 
கெளசலம்? 05௮௮1, பெ.(ஈ.) கள்: (௦00 

(சா.அக.). 

114 

கோரவாரம் /92-௩௮௮7, பெ.) சந்தனமரம் | கெளசலை 4௪ப2௮௮/ 

கெளசிகேயம் 

பெ.(॥.) இராமனின் 
தாய்; *௩௨௱௧'5 ௦1. மன்னுபுகழ்ச 
ககெளசலை தர் மாறிவையிறு வாய்த்து! 
(தி) பெரு பாரசர், 27], 

[5/0 /209௮0/:225த. கெளசலை,] 

கெளசனம் 4௪ப22727, பெ.(॥.) கெளபீனம் 
(இ.வ.) பார்க்க; 566 /௪ப0/7௮77. 

[5/0 70-/௮2/த. கோவலி:] 

கெளசனை ௪௦௪௪௮ பெ.(ஈ.) 1. உறை; 
00/67, 861006. 2. குதிரை முதலியவற்றின் 
மேற்றவிசு (வின்.); பே 1௦ ௦ 080 107 ௮ 

198௦1 ௨6௦156 0 ஒரவர. 

தெ. கெளசினா. 

[5/1. 0222 த. கெளசளை..] 

கெளசாம்பி 6௪2௪ பெ.(ஈ.) கங்கைக் 
கரையிலுள்ள ஒரு பழைய நகரம்: 8 
8௦௨ டு ௦ (66 62/66 07 106 கோ0௦5 
11 16100 றவர் ௦01 6 0௦20. 

[5/1 6௪22ம்: த.கெளசா: பி] 
கெளசி (சப; பெ.(1.) வயிற்றி லுண்டாகும் 

ஓர் நீராமைக்கட்டி; ௦0 ஞூ ௦7 7௪ 61௫ ௦ 
900௦08 800௦௱1௮! 000 89/-,450/1௨5 
(சா.அக.). 

கெளசிகம் 6௪ப5(ர௪, பெ.(ஈ.) 1. கூகை 
(பிங்); ௦81. 2. பட்டாடை (பிங்.); 5116 ௦௦17. 
3. பண் வகை (சிலப்.6, 35, உரை); 8 றர்௱கரு/ 
௱௫௦௫/-௫/0 ௨6, 

[5/1 4௪0/௪ 5 த. கெளசிகம்.] 
கெளசிகன் (202922, பெ.(ஈ.) 1. விசுவா 

மித்திரன்; 1/2. 'கெள்சிகள் 
சொல்லுவான்" ஈகம்பரா..மிதிலை. 4.2). 

2. இந்திரன் (பிங்; 10172. 
[5/1. /௪ப3/௪ 5த. கெளசிகன். ]/ 

கெளசிகேயம் ரசப5//ல/2,  பெ.(॥.) 
வெள்ளைக் கிலுகிலுப்பை; 10% ரர ாவ- 
04010/5/2 ௮10ப/௦85 (சா.அக.). 



கெளசிபல் 115 
கெளசிபல் 4௪௦5௮! பெ.(ஈ.) தென்னைமரம்: 

200081 1166 (சா.௮க.). 

- கெளடலி 

அருகிலுள்ள ஒரு தீவு; 8ஈ பா(ர௦வ௱ 151800 
168 1 பாஒங் வடு 0. (சா.௮௧.). 

கெளடதம் பஸ்சா, பெ. (ஈ.) 

1. வெள்ளுள்ளி; 021110. 2. வெட்பாலை: 

ஒன்று 6௪% - //7 ப ௮ாரிஞ்_சா/2ா௦மா 

கெளசிராநிலக்குரோசினை 4௪ப5ர௭ார/௪- 

-6ப/25/74] பெ.(॥.) இது செம்பினின்று 

களிம்பெடுக்கும் மருந்து; 80 பாா௦ய 

02981௨ ப860 1௦ 76௱௦16 46101015 11௦0 

000061 (சா.அக.). 

கெளசீகபலம் /௪ப௮(9௪-௦௮௭, பெ.(ஈ.) 
தேங்காய்; 00008பர (சா.அக.). 

கெளசீதகி சப பெ. (ஈ.) நூற்றெட்டு 
(உபநிடதம்) துணைத் தோன்றியங்களுலொன் று; 

2ு பற2ா/590, 06 ௦4 108. 

[5/1. 6/௪ப2//௮/7 2 த. கெ௱சீதகி] 

கெளசீதளம் 6௪ப௮ொ, பெ.(ஈ.) 
1. வெள்ளை ஈர்கொல்லி; 511480 58/௮1104- 

ர். 2. ஈர்கொல்லி பார்க்க; 566 //-/-0// 

(சா.அக.). 

கெளசுகம்' 6௪5௪௮, பெ.(.) குங்கிலியம் 

பார்க்க; 5686 60/72/0௮17]. 

[5/7 (சபல்ர்ச 2 த. கெளசுகம்.] 

கெளசுகம்” 4௪ப2பஏ௮77, பெ.(7.) குங்கிலியம்; 

11012௭௦௦10 08. 

[5/6 /சபல(ச 2 த. கெளசுகம்] 

கெளஞ்சம்! 4௪92௮, பெ.(ஈ.) கிரவுஞ்சம் 
(சூடா.) பார்க்க; 566 4/7௪1/ய/4௮/77. 

[5/1 பாசபாசச 5 த. கெளஞ்சம்..] 

கெளஞ்சம்? 6௪82௮, பெ.(1.) 1. அசாமிற்கு 

கிழக்கேயுள்ள பனிமலை (இமயமலை)த் 
தொடர்; 16 6251 றவர் ௦4 ௨ ரி௱வஷன 

[310௨ 1ஈ கா. 2. திருநெல்வேலிக்கு 

கெளடநெறி 4௪2௪-4 

(சா.அக.). 

கெளடநடை 4௪72-7222] பெ.(ஈ.) கெளட 

நெறி (வின்.) பார்க்க; 586 420/72-/72/7 

[861 720022 ௧. கெள்டம் * நடை.] 

பெ.(॥.) செறிவு 

முதலியவை தருப்ப நெறிக்குரிய குணங்கள் 

நிரம்பி வாராமல் சொற்பெருகத் தொடுக்குஞ் 

செய்யுணெறி (தண்டி.12, உரை); (16 62ப/௮/77 

51/6 01 ௦௦௫ 081801211560 ஈாக்டு ரு 

ஏட, 0150. ரா. 6௮/௮720202-74. 

[5/0 ரசப் 2 த. கெள௱டம் 4 நெறி] 

கெளடம் /௪ப7, பெ. (.) 1 வெல்லத்தினால் 

செய்த ஒரு மது; 8 ॥0ப0 றா608160 ௦ப( ௦4 

18996௫; 14௦1256565 ௦ 181 ஈர்/௦ 15 

602160 1௦0 5ப08ா. 2. ஒரு பின்னலான 

மருத்துவக் கொடி; 9 ஈ60/பவ! ௨0 

௦66061. 3. வடதேயம்: [490 110/9 

(சா.அக.). 

/1/6% ரம! (வெல்லம்) விந்தியத்தின் வடபால் 

பஞ்ச கெளடம் எனும் வடநாடு பஞ்சதிரவிடம் என்பதன் 

எதிர்./ 

கெளடலி 6௪ப24 பெ.(ஈ.) 1. ஆடையில்லாள்; 

௦௨ ஈவு ஈ௦ 0௦1465 ௦1. 2. சத்தி; 16 

0000855 55101 (சா.அக.). 



கெளடிலம் 

கெளடிலம் 4௪பரி/௪7, பெ.(॥.) வளைவு; 

பேோங6, ளார். 

[5/1 6௪௪ 2 த. கெளடிலம்.] 

கெளண்டன் /௪பாரச, பெ.(॥.) 1. உயிர்க் 

கொல்லி; |116-14/116. 2. வேடன்; பார் 

(சா.அக.). 

கெளண்டினியன் /௪பாஜு்ட்சு, பெ.(ஈ.) 

1. ஒரு முனிவன்; 16 ஈவா 01 8 016814 

5806. 2. கொடிவழி; 

கெளணப்பொருள் (௪பா௪-௦-௦௦:ய/ பெ.(.) 

இலக்கண வகையாற் கொள்ளும் பொருள் 

(சி.சி.பாயி.2,ஞானப்.):; 56000080ண ஈவுா0 

௦ 5818€ 01 9 00, 6180௦01103] 

56156, 002. 1௦ ப//0/2-0-0௦7ப/ 

[5/1 202-40071ப/த. கெளணப்பொருள்.] 

கெளணம் (௪7௫27, பெ.(ஈ.) முகாமை 

யல்லாதது; 18௮௫ மர் 15 8ப0மாப௮16 ௦ 
56001090. 

[5/1. ௪௪ 5 த. கெளணம்.] 
அகளணாவதாரம் 4௪பாச௪/௫௮, பெ.(.) 

ஒரு நிமித்தம் பற்றித் தன்சத்தியை 
ஒருவர்பால் ஏறிட்டு நிகழ்த்தும் தெய்வத் 
தோற்றரவு; $8800008ரூ ௦7 89/4] 
1௦௨௱க1௦ ஈ எ்ள் 06016 $ாா* ஊார்கா5 
800 ௩௦165 ா௦பர எப ௦60. 

த. கூடுபாய்தோற்றரவு. 

[5/1. ர௪ப௪-20/௪-/27௪ 5 த. கெளணாவு 
காரம்.] 

கெளணியன் ௪பர்சா பெ.(1.) கவுணியக் 
குலத்தான்; 006 6௦ (ஈ (௦ (சஜி 0011௮. 

[516 
கெளணியம்] 

வடமொழியாளர் 

கெளடிண்யம் 2 த.கவுணியம், 

மரபின் வண்ணம் 
கெளடிண்யு கோத்திரத்தைச் சார்ந்தவனைக் 
கெளடிண்யன் என்பர். இது தமிழில் கவுணியன் 
விண்ணந்தாயின் எனும் புலவர் பெயர் உள்ளது. 

கெளத்துபம் /(௪ப/706௮௱. பெ.(ஈ.) திருமால் 
மார்பிலணியும் மணி: டூ "100 ௦ 6 ர் 

[$/1. /சப5ய்ம்த 5 கெளஸ்துபம் 2 க. 

கெளத்குபா்] 

110 

கெளத்துவம்' 
கெளதமநாடி 

/(2///0/1/27/77, பெ.(.) 
மாணிக்கம்; 8 1880 ௦7 ௦ாம்- (98); ௨ பட்டு 
(சா.௮க.). 

கெளத்துவம்” /௪ப//ப௮, பெ.(ஈ.) 
1. கெளத்துபம் பார்க்க; 596 62ப/5/ப௪. 
'கெளத்துவமுறடைக் கோவிந்தன் (ிஸ். 
பெரியர். 4 5:84). 2. தாமரைக்கல்; 3 100 ௦7 
ப$ (சூடா. 

[5ம் /சபதப்ப/9/7௪ 2 த. கெளத்துவம்”] 

கெளத்துவம்” 4௪2ப//0/02/7, பெ.(ஈ.) 
கவுத்துவம்' பார்க்க; 866 4210110277. 

/[543. 6௪02௪2 த. செளத்துவம்.] 

கெளத்துவவழக்கு 42ப//பா௪-4௮/௪/ய, 
பெ.(॥.) பொய்வழக்கு (இ.வ.); 68கர்று, 

4/6)09110ப5 119811௦0, 13156 5. 

[கெளத்தும் 4 ழக்கு.] 

[546 4௪/௪0 2 த. கெளத்துவும்.] 

கெளதம் (௪௪௪, பெ.(ஈ.) கிச்சிலிக் குருவி; 
ம்€ (9 ரி8ரஊ வு (சா.அக.). 

கெளதமதந்திரம் 62/2௪௭௪-/௭ளி௭ா, பெ. 
(ஈ.) விசவாமித்திரராற் செய்யப்பட்ட ஒர் 
ஆயுள் வேத நூல்; 8 சீந/பா௩601௦ 11651156 
03 8806 18ஙா!1௮ (சா.௮௧.). 

கெளதமநாடி /2ப2/772-7204 பெ...) 
கெளதமரால் தமிழில் செய்யப்பட்ட ஒரு கை 
வரிக் கணிய நூல், தமிழ், நாடி நூல்கள் 

பொதுவாக உள்ளங்கைக் கோடுகளைக் 
கொண்டே வரும். ஆகவே, கை வரி 
நூலிற்கும் கணிதத்திற்கும் நெருங்கிய 
தொடர்பு முண்டென்பது தெற்றென 



கெளதமம்' 

விளங்கும்; 8 ௦1% ௦ஈ &51101008 மார்ர்ள டட 
5806 00018௨ 2 வராக. *8௱ர 
14801 4௦1% 15 08028!4/ 08560 ௦ 

”௮௱ (ரர; 800 2606 8 01086 [61211௦ 

௦61661 ஐவ௱/51ரூ ௨௱ூ௭ூ 8511010007 (5 

௦6௮1 6519018160 (சா.அக.). 

கெளதமம்' /௪ப௦77௮7, பெ.(.) அறநூல் 
பதினெட்டனுள் கெளதமரால் இயற்றப்பட்ட 

நூல்; /2/92/77722 77௮ 0 படவா, 016 ௦7 

18 /211/77௮4 

[5/0 ர௮ப/2712 5 த. கெளதமம்,] 

கெளதமம்” /௪ப௭௮7௮, பெ.(ஈ.) நறும் 
பிசின்; 170781 851 (சா.அக.). 

கெளதமன் 6௪2௮72, பெ.(॥.) 1. ஒரு 
முனிவர்; 8௭ 8ஈ௱௦161் 5), ஈப50௦௨0 ௦7 

4402. 2. அறநூல் செய்த அக்க பாதர்; 

(6 10௦பா02ா 0714 116 ப்ச் ங௩51 ௦71 

[ஈவா ற௱//௦50053. 3. புத்தன்; 16 

டீப். 4. கிருபாசாரியார்; /(02227:௪, 8 

606010 ௦74 (௨ /22722025. முன்னிருந்த 
கெரகம் (பரக. வாரரளா.56), 

[560 சேப/2177ச௪ 25 த. கெளதமன்] 

கெளதமனார் /௪/௦௪௮௭௭௮௭7௪) பெ.(॥.) 
தலைச் சங்கப் புலவருள் ஒருவர்; 8 0061 ௦4 

(6 11151 22/4௪௮777 (தொல்.பொ.15, உரை). 
[5/1 ரசப/2௪ 2 த. கெளதமனார்.] 

கெளதமி 4௪௦2௪4 பெ.(ஈ.) 1. ஒரு ஆறு 

(பிங்.); ௨ ரபா. 2. ஆமணத்தி (கோரோசனை) 
(வின்.); 022021-51006.3. ஆன்; 0014. 

[5/6 ரசபாா/ 2 த. கெளதமி. 

கெளதமை 6௪0௪8௮) பெ.(॥.) கெளதமி 

பார்க்க (வின்.); 566 424/05/77/ 

கெளதாரரம். (௪22௮77, பெ.(ா.) 1. உடும்பின் 

குட்டி; $ூ௦பாற ௦1 9ப௮ா8. 2. உடும்பின் 

நிறமான பாம்பு; ௮ 1௮/66 07 16 0010பா ௦7 

0ப80௨ (சா.அ௮க.). 

கெளதுகம் 4/௪ப2/9௮7, பெ.(ஈ.) 1. மகிழ்ச்சி; 
109, 01685 பாஉ. 2. சாலவிளையாட்டு; 

20616, /)ப90181$3.. 'கதுமெனத்தரும் 

விஞ்சையா கெளதுகம் போல ” (சேது(பு. 

117 கெளபலம் 

காசி//.227. 3. காப்பாக மணிக்கட்டிற் கட்டும் 

நூல் (சங்.அக.); (1280 8௦ ௦ஈ 16 மார! 

95 ரொபச். 

[5/1. /சபய் ௪ 2 த. கெளதுகம்.] 

கெளதூகலம் /6௪ப/௦27௮௪7, பெ.(ஈ.) மிதி 

பாகல், நிலத்தில் படரும் சிறுபாகல்; 90 பா0 

௦6606 ஈ॥௱001/௦9 ஈப௱ர்(8 (சா.அக.). 

கெளதேரரசர்ப்பம் 4௪ப௦2572-5௮/0,0௮, 

பெ.(1.) சாரைப் பாம்பு. இது உடும்பு நிறத்தை 

போன்றதால் இப்பெயர்; [81-87816 0ேவ!/60 

1௦௱ 15 ரி ா06 ॥॥ ௦00பா 1௦ 0ப212. 

(சா.அக.). 

கெளந்தியம் 4௪பார்/2/7), பெ. (ஈ.) 

வெண்மருது; 416 ௱ஈபாககம் - [௨௭௭/௪ 

௮/7/ப/72 (சா.௮க.). 

கெளபம் 4௪2௮77, பெ.(ஈ.) கிணற்று நீர்; 8/௪॥ 

21621 (சா.அக.). 

கெளபலம் 6௪ப௦௮௪, பெ.(॥.) மிளகாய்; 

௦ொர்டு-ச௪05/2 பு /ப/[2506115 (சா.அக.). 

ற் 



கெளபலா 118 கெளரமிருகம் 

த.வ. குமரம். 

[5/6 சயாம் 2 த. மெெளமாரம்.] 

கெளமாரம்* 6௪௮௮, பெ.(ா.) 1 இளம் 

பருவம்; ௦1௦௦0. 2. முருகக் கடவுளே 

கெளபலா 6௪௦௮2, பெ.(ஈ.) தட்டுப் பலா; 9 

1ம் ௦7 80% 1186 (சா.அக.). 

கெளபீனசுத்தம் 6௪பற/4-2ப/27, பெ. (ஈ.) 
அயற்பெண்களைக்கூடாதிருக்குந் 

தூயதன்மை; றவ'5 586)6ப5! ஐபாட். பரம்பொருளென்று வழிபடுஞ் சமயம்; 16 

[ கெ௱பீனம்-சத்தம்.] [611910 ௦74 1௨ /6௪பாஅசச ய்௦ ௦10 
[௮40 4எபுரற்ன 5 த, குத்தம்] ன் 868௭08 85 176 5பறாஊஉ 6௭0 80 87௦ 

சகளப்னகத்தன் நண்பு ர ய்ட 6%௦ப5ஙஷ்ு 00160 1௦ ஈர5 8/2. 
பிற பெண்களைச் சேராதவன்; ௱8ஈ ௦7 
58%ப5! றபாாநூ (இ.வ.). அற்று பரதன் 

[5/1 6௪0௪72020௪ 2 த. கெளபீன [5/4 ௪௮/2 “2 கெளமாரமம்] 
சுத்தன்.] கெளமாரி சயாசிர் பெ...) 1. தூய 

கெளபீனதோசம் /௪/2/௪-/2.2௮77, பெ. (ஈ.) 
பிறபெண்களைச் சேர்தலாகிய குற்றம்; 
௮5 8600அ! ॥ஈறபாடு. 

பெண்களுள் ஒருத்தி; 4௪௮72 1176 

[6ரவ/6 றராா௦10]6 ௦4 6௮௪ 00 302, 

016 ௦1 02//2-/772/27 2. மாகாளி (பிங்,); 

[5/:4. 6௪பற/0௪1/22௪- கெளபீன தோசம். ] 2] 
கெளபீனம் 6௪௦, பெ.(1.) நீர்ச்சீலை: [5/0ம. (௪77௮7 2 த. கெளமாரி] 
௱ 5 100-0௦1. கெளமீதி 6சமார/௪1 பெ.(ஈ.) நிலவு; ௦௦ 

ூ.வ. கோவணம். (சா.ஆஅக.). 

(541. 4சபறாச 5 த. கெளபீனம்,] கெளமோதகி %6௪பா2௦22/7 பெ.(ஈ.) 
[த.௫. கோவணம் 2 841, (௪0௮. ]] ல் ் ் ன் ன் திருமாலின் படைக்கலன் (பிங்); 116 ௨௦௦ கெளமாதம் சபாச்சு, பெ.(ஈ.) நளி ட்ப 

(கார்த்திகை) மாதம்; 16௨ ௦ ௦4 பத்தனை 
1106௭ 8௦ 0௨௦80௭ (சா.அக.). 

கெளமாரகம் /6சமாஅ௪7௮௱. பெ.(ஈ.) 
இளமை; ]பப6!6 806 (சா.அக.). 

த.வ. குமரம். 

[5/0். 6௪௮7702025 த. கெளமோதகி.] 
கெளரம் 4/௪பான, பெ.(॥.) 1. வெண்மை: 

16255. 2. பொன்னிறம் (சிலப்.12, 67, 

உரை.); 76110 ௦01௦பா. 
கெளமாரதந்திரம் (ச2பசா௫ச-ரரர்கா. பெ [5/7 ரசபாச * த. கெளரம்.] 

1.) பிள்ளைகளை வளர்ப்பதைப் பற்றியும், கெளரமிருகம் 6சமகர்ப?கா, பெ.(ஈ.) 
பயிற்சியைப் பற்றியும் கூறும் ஒரு வடமொழி காட்டு மாடு; 410 ௦௦//-,8059 9௪ ப7ப5 மருத்துவ நூல்; 1716 860140 ௦1 8௨ ௱௨010௮] 
௦ 5லாவஎ1 981 10 071 10௦ [6௮10 லவங்க 
6 60ப0811௦ ௦74 பொரி (சா.அ௧.). 

த.வ. குமரகல்வி. 

கெளமாரம்! சிபா, பெ.(ஈ.) 11] இளமை: 
ப; ஈவ்ே ௨06 ௦7 86. 2. இளமை 
வம்; ௦௦௦0: $பொட 806. 3. ஒன்று 

முதல் 16 வயது வரையுள்ள ஆண்; 89 றாவ 
906090110௦ 16/88. 4. 16 வயது முதல் 32 
வரையுள்ள பெண்: 8 16௮1 9060 16 ௦ 32 
12151252 



கெளரவம் 

கெளரவம் 4௪பா௪௦௮7, பெ.(ஈ.) 1. மேன்மை: 

019/௫; உ௱ரரஊா௦6, ॥௦௦பா. 2. பெருமிதம்; 

106. “தடாச்சிமிகுங் கெளரவம் ” (சிவப்பிர, 

போது:20/. 

[5/0 ரசய/20௪ 2 த. கெளரவம்] 

கெளரவர் /சபாசரச, பெ.(॥.) கவுரவர்; 

(உபா றாரா௦6௦5. 'வரிவெர்சிலைகீகைக் 

கெளரவ” (பாரத.ஒ.ன்பதாம். 37). 

[5/7 6௪/2௪ 2 த. கெளரவர்.] 

கெளராங்கம் பாச, பெ.(ஈ.) 

வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் உடம்பை 

உடைத்தாயிருக்கை; 8/0 8 யா/௨ ௦ 

வகர 6௦0்/ (சா.அக.). 

கெளரி! சபா பெ. (ஈ.) 1. மலைமகள் (திவா.); 

பார்வதி; [28ங941. “பேருங் கெளறியென் 

றழைத்தனர்” (திருவிளை. விருத்த. 4]. 
2. தாளி: /624. நம்பிகை மாதரிெளொரி” 

(அறிச்..பு,துதி.), 3. எட்டு அல்லது பத்தகவைப் 

பெண்: $௦பா 9/1! 01 107 10 /6875. 

4. பொன்னிறம் (வின்.); 3/61101/ 0010பா. 

5. கடுகு (மலை.); ஈப5180. 6. கொடி வகை; 

இரி51நு 117௦1கர௨ 16. 

[த. கெளரி 550. கெளறி/ 

கெளரி? 6௪பர பெ. (ஈ.) சோழி; (14.1/.238); 

௦௦௫, 8௮! வர்ர வாறு 5611, ப520 

25 ௮ 0011 1 50௱உ 815 ௦04 1ஈய/௪, 

ேறா8௦௨௱௦௱எ(எ. 

[ப சய த. கெளரி£] 

கெளரிகம் 4சபாசா, பெ.(॥.) வெள்ளைக் 

கடுகு; பார(6 ராபா (சா.அக.). 

கெளரிகாளை 4௪ம் பெ.(ா.) எக்காள 

வகை: ௮ 100 மாக55 (ரபா. 

[5/5 7௪ ப/20/27/27௮2 2:த. கெளரிகாளை.] 

கெளரிகேணி _௪பா/ 487 பெ.(॥.) 

வெள்ளைக் காக்கணம் (மலை.); வா116 

1101/2160 றப5561| - 5௨! ௦86081. 

[51 ர௪ப27்20/ 5: த. கெளரிகேகரி] 

கெளரிசிப்பி சமா பெ.(1.) 

வழிபாட்டுக் கலனாகப் பயன்படும் 

119 கெளரிலம் 

பெருஞ்சங்கு (வின்.); 8 019 ௦௦௦ யர/௦ 15 

ப560 85 ௨௦ 10 66 ௩௦8(0060. 

[0. /2பா/2/00/ 2 த. கெளரி-சிம்பி] 

கெளரிசங்கம் 4௪ய௪௮19௮/7, பெ.(॥.) 

1. சிவனும் சிவையும் உருவினதாய 

இணைந்து உள்ளதாகக் கருதப்பெறும் 

இருபிளவுபட்ட அக்கமணி; 8 00ப0।௦ 

[$ 22௪206௦620 01/67/6௨60 1௦ [60௨51 

5ங ௮0 51௮. 2. கவுரிசங்கரம் பார்க்க; 

566 72ப/1/752/14272 

[5/1 ர௪ப/7/*5௮/௪ 2 த. கெளரிசங்கம், 

கெளரிசங்காமணி சயாட்2ச72-177௮17/ 

பெ.(॥.) கவுரிசங்கம் (வின்.) பார்க்க; 566 

2ப/7-52/109.2/77. 

கெளரிப்பழம் 4௪0-0௮2, பெ.(.) ஒரு 

சிவப்புப் பழம், இது சாப்பிடவும் ஊறுகாய் 

போடவும் உதவும்; |ஈ௦/8 6180 ௦8நு - 

பப 13/5. (15 6218 வார் ௨0௨ 1௦ 

௨5௨368 (சா.அ௮க.) 

கெளரிபாடாணம் 

பெ.(1.) ஒரு வைப்பு நஞ்சு (வின்); 8 

602160 815610. 

/5/1. 9௪ப/ 7/*,025,272777-த. கெளரிபாடாம், / 

கெளரிமாதி 4௪ப/77224 பெ.(.) மணமுறிப்பு 

மர வகை: 3 00 07 06௦04 1166 (சா.அக.). 

கெளரிமைந்தன் /௪பார்ராலாசச, பெ.(ா.) 

முருகக் கடவுள், பார்வதி மைந்தன் (பிங்.); 

908108, 85 800 ௦4 2௪4 

[5/1 7-பா-1௮//7021த. கெளரிமைததன். / 

கெளரியச்சம் /௪பர்/௪2௦௮/7, பெ.(ஈ.) ஒரு 

பூடு; ௨ பார்வ ௮1% (சா.அக.). 

கெளரியன் சபஞ்சர, பெ.(॥.) பாண்டியன் 

பட்டப்பெயர்: 2கரஷ்ச 1106. 'தவீரா ஜீகைக 

கெளரியா் மருக " (புறுநா.3, 57. 

[9/0 /சமாசட௪ 2 த. கெளரியன்.] 

கெளரிலம் /சபார்காச, பெ.(ஈ.) 1. கெளரிகம் 

பார்க்க: 566 6௪19௮1. 2. இரும்புப் பொடி: 

1௦1 11105 (சா.அக.). 

2 ப2222272/77, 



கெளரிவிரதம் 

கெளரிவிரதம் /சயார்ரரச22, பெ.(॥.) 

துலை (ஐப்பசி) மாதத்தில் மலைமகளை 

நோக்கிப் புரியும் நோன்பு; [611010ப5 

௦088748106 [ர ௩௦0௦ ௦4 2 சு௪41ஈ (6௦ 

௦14 ௦7 ,4/00௪0. 

[5/7 ரசய7*மாச2 5 த. செளரிவிரதம்.] 

கெளரீயந்திரம் ஈசபாற்காற்சா,  பெ.(ஈ.) 
சாரணை கொடுப்பதற்காகப் பயன்படுமோர் 

இயந்திரம்; 8ஈ॥ 800881ப5 ப860 

வாரு 100 றபாட௦585 01 வாவ 

போவ றர!6. (சா.அக.). 

இவ்வியந்திரம் 8 சதுர செங்கல்லைக் 

கண்ணாடியைப் போல மெதுவாகத் தேய்த்துப் பிறகு 

அதன் நடுவில் மூசையைப் போற் குடைந்து 

அதற்குள் சுண்ணாம்ப தடவிப் பின் வெள்ளி, 

பொன், அப்பி ரேக்கு இவற்றை அரைத்து 

மூசையில் வார்த்து, வாய்மூடி சீலை மண் செய்து 

புடமிடப்படும். 

கெளரீலலிதம் 6௪பா//௪/௪௪௱, பெ.(ஈ.) 
அரிதாரம் பார்க்க; 566 ௮//2727477. 

கெளரேகிதம் 6௪பாதர/2௪, பெ.(ஈ.) பாம்பு; 

8௨ 5௭081 (சா.அக.). 

கெளரேசியம் சபா, பெ.(ஈ.) 

வெள்ளை முகமுடைய கருங்குரங்கு; 8 

௦21806 றா பாரு உ வுர்பர௨ 1209 

(சா.அக௧.). 

[5/0 ஏசபாம௦/வ 2 த. கெளரேசியம்.] 

120 கெளவியம் 

கெளல்' 4௪ப/ பெ.(॥.) கவுல்' பார்க்க; 866 

21/ப// ப 

கெளல்் ௪ப/ பெ.(.) கவுல்” பார்க்க; 566 

(21/ப/“. 

[. ௪ப/ 2: த. கெளல்.] 

கெளல்தார் 6௪ப//27, பெ.(ஈ.) கவுல்தார் 

பார்க்க; 866 621/ப//27 

கெளலவம் 6௪ப/2௨277, பெ.(॥.) கரணம் 

பதினொன்றனுள் ஒன்றாகிய காலப் பகுதி; 9 

19100 ௦7116, 006 ௦07 வேள 65/28. 

0.4, (&5௦.). 

[5/1 6/௪ 2 த. கெளாலவம்.] 

கெளலகம் 4௪/௪9௮/7, பெ.(॥.) வால் மிளகு; 

1௦9 06008 (சா.அ௧.). 

கெளலவம்' 6௪/௪௪, பெ.(ஈ.) குதிரை 

யுடலின் ஒரு பக்கத்திலிருக்கும் சுழிவகை 

(அசுவசா.149); 8 போ! ௦1௮44௦ ௦6 5106 

௦1 8௨ 01568 0௦0. 

கெளலேயகன் /௪ப/ஐ/௪ஏச, பெ.(1.) நாய்; 
009 (சா... 

கெளலியம் /:2 0/௮, பெ.(ஈ.) 

1. கோரோசினை பார்க்க: 866 67247௮: 

2. சாணி; பொ. 3. கவ்வியம் பார்க்க: 866 

217 (சா.அக.). 

கெளவியம் 4சபஞ்சா, பெ.(ஈ.) ஆனைந்து, 
ஆவினின்று பெறப்படும் பால், தயிர், மோர், 
வெண்ணெய், நெய் ஆகிய பொருள்கள்; (6 



கெளளம் 197 கெளத்துபம் 

1116 ௦௦106 ழா௦0ப௦15 ௦04 ௨ ௦௦4. "தீதில் கெள்ளி சொல்லுக்குப் பண் 

கெளவியங் கூட்டுபு பிசைந்தனர்” (சூத. சொல்லு வாகச் (கரியா), 

ச/பார..2 237. கெளளிநூால் /௪ப£ம் பெ.(॥.) பல்லி 

[5ம் ரச 5: த. கெளவியம்.] 

கெளளம் 6௪௮/௪, பெ.(ஈ.) பண் வகை; 8 

இரகு ற வ௦0ூ/-06 (பரத.இராக.55). 

[81ம் 20௪ 25 த. கெளாளம்.] 

கெளளா 620/5, பெ...) யூனானி) 

உடம்பிற்குக் குளிர்ச்சியை உண்டாக்குமோர் 

பழம், யவனிய (யூனானி) மருத்துவர்கள் 

இதை மிகுதியாகப் பயன்படுத்துவர்; 8 (880 

01 1ய/ர் ஈ௩ப௦் ப560 டூ பாகா! 0௦01015 10 

0௦௦1110 1௨ 85150. 866 கெளரிப்பழம் 

(சா.அக.). 

கெளளி! 6௪ய/ பெ.(.) கவுளி; ॥௦ப056-12910. 

கெளளி” ௪௪ பெ.(.) ஒர் இசை வகை; 9 

5060141௦ ஈா௮௦ஞ்-டு06 (பரத. இராக.56). 

கெளளிக்கட்டு /சப///ச//ப,  பெ.(ா.) 

கெளளிக்காதல் (இ.வ.) பார்க்க; 566 4௪02 

2722 

கெளளிக்கட்டாய்ச்சொல்(லு)-தல் 4௪௦ 

/உ/்சிறீ2-௦-௦0௦/, 8 செ.குன்றா.(4.1.) குறி 

சொல்லி ஏமாற்றுதல் (இ.வ.); 1௦ 060646 8 

டனா80ஈ 0 றா௦1655119 1௦ 1௦1௦1951, 1௦ 

௱/51620 03/7 50017 8ஆரா9. 

கெளனிக்காதல் /ச௪ப/4/-4229) பெ. (.) 

நன்மை தீமைகளை அறிவிக்கும் பல்லி ஒலி 

(வின்.); ர்ற ௦7 8 (20, 85 டா௨580109 

0௦௦0 ௦ 65/11. 

கெளளிச்சொல் ௪ய/42-2௦4 ' பெ.(ஈ.) 

கெளளிக்காதல் (இ.வ.) பார்க்க; 586 2ய/- 

/24(27042 

கெளளிசாத்திரம் /சபட்சசிம்ர்ளா,  பெ.(1.) 

பல்லிச் சொற்குப் பலன்கூறும் நூல்; 1199159 

ஈர்சாறானிாட (0௨ ரெர்ற5 ௦1 122105. 

கெளளிசொல் 4௪ப/௪௦/ பெ.(ஈ.) பல்லி 

எழுப்பும் சத்தம்; ௦0 ௦1 16 (12810. 

சொல்லுவதின் பயன் கூறும் நூல்; 8 11621156 

௦௦ஈ121ஈரஈ9 106 [ஈரா றாஊ்கர்0ா ௦74 16 

சொர்ற8 ௦ரீ (122105; ௨ 50180௦6 ௦ 16 ௦156 

௦1 128705 80 115 றா65806 (சா.௮க.). 

கெளளிபத்திரம் 4௪/௦௪, பெ.(॥.) 

வெள்ளை வெற்றிலை வகை; 1/6 0615- 

(6௮4. 

[98. ரபாக * றசப்[கா 2 த. கெளணி 

புத்திரம்..] 
கெளளிபாத்திரம் 4௪/2௮/47௮7, பெ.(ஈ.) 

1. மஞ்சள் நிறமான காய்கள் காய்க்குந் 

தெங்கு வகை (இ.வ.); 8 பாஸு ௦1 00௦001 

(15௨ 0௨௮10 ௩௮1௦0 0௦௦௦0ப15. 2. தேங்கா 

யோட்டினால் செய்யப்பட்டுத் துறவிகள் நீர் 

அல்லது உணவு கொள்ளப் பயன்படுத்தும் 

ஏனம்: 000௦1ப( 5151 ப560 03 ௮5061105 85 

௮ 66€00110 000/1, புகர5ா-16556), 610. 

[5/6 ரச 2 த. கெளளி - பாத்திரம். ர் 

கெளளிபந்து 4சபகார, பெ.(ா.) ஒரு 

பண்: 3 ௱6!004/ /06. 

[7 ரசபர் * 2 த. கெளளிபந்துப] 

கெளனகுளிகை /4௪ப௪-/ப/9௮] பெ.(॥.) 

குளிகை பார்க்க: 566 60/9௮ (சா.அக.). 

கெளனிகம் /௪பா(சக௱, பெ.(॥.) 1. வான்; 

ஒ1ு.. 2. கரும்பளிங்கு; 9 01801 92116 

51016 (சா.அ௧.). 

கெளசிதகி /௪ப2/4௪// பெ.(॥.) நூற்றெட்டு 

உபநிடதங்களுள் ஒன்று; 80 பறவா/580, ௦0௦ 

01 108. 

[54. /2பவ//27/ 2 த. செளசிதகி.] 

கெளத்துபம் /42ப5//,24/7), பெ.(.) திருமால் 

மார்பிலணியும் மணி; 1௨ 0௨ மா று 

//27ப ௦ 615 0651. 

[8/4 /சப5சப்ப/ம்ச 2 த. கெளத்துபம், ]/ 



சக்கம் 

சக்கம் 2௮4௪, பெ.(ஈ.) சாறு; லம்801 
(சா.௮க.). 

சக்கரகபிரசங்கம் 224௮/272-0/2.2௪/102/77, 

பெ.(1.) வளைய வளையப் பேசுகை (பாண்டி.); 

௮0யா0 1 8 41010ப5 0016 8 061601 ॥ 

80ப௱ஊர்ச்0ா. 

த.வ. 

வெற்றுப்பேச்சு. 

சக்கரப்பிரதர் 22/47:2-0-07202 பெ.(॥.) 

சிவத்திருவருவங்களு ளொன்று (காஞ்சிப்பு. 

சிவபுண். 23): 8 ௱3ா/*25121௦ ௦7 5ஙல 
(5௨௩/௨) 

[5/1 0272407209 த. சக்கரப்பிரதா்/ 

சக்கரகம் 544௮௪௭௮177, பெ.(ஈ.) 1 ஒரு வகைப் 

பாம்பு; ௨ [800 ௦1 58ாறர. 2. கொள்ளு; 

11885 10156 018ர-()௦//௦/05 பாரி ப, 

3. வெண்குன்றி; வாா!/16 மொப5-47ப5 

0760௪10115 (சா.அக.). 

[5/:1. 044/24௪2த. சக்கரகம்,] 

சக்கரநாமன் 2//௭-௱௪, பெ.(.) ஒரு 
வகை அய மாட்சிகம்; 8 (௦ 016 011௦ 

(சா.அக.). 

சக்கரேந்திரகம் 2௪/%௮5712427௮, பெ.(ஈ.) 
ஒரு வகைக் கடுகு; 8 00 ௦1 ௱ப51௮0 

(சா.அக.). 

சக்காத்து 2௪/௪//ப, பெ.(ஈ.) இலவயம் 
(நெல்லை.); 80 00181160 ரா66 ௦ 
018116. 

[0. 2-12த. சக்காத்து, 

சக்கிடுத்தார் 2௮/02. பெ.(॥.) செயலாளர் 
(யாழ்ப்.); 50௭௨0. 

(8. 56016180/ 2த. சக்கிடுத்தார்] 
சக்கிந்திரியம் ளந, பெ.(.) கண்: 
6 098 ௦4 810/7 (சா.அக.. 

சக்கியார்த்தம் சாகா, பெ.(ஈ.) 
சொல்லாற்றலால் உணரும் பொருள்: ஓயாம, 
6௦4 ௦ சாவு கோட ௦4 உ யமம் 
581806. 

வேணாவெட்டிப்பேச்சு, வேண்டா 

த.வ. வெளிப்படை. 

[5/4. க௮ர௪2 த. சக்கிபராத்தம்,] 

122 சக்சுபீதம் 

சக்கிரதரம் 2௮47௪௦௮7௮7, பெ.(॥.) பாம்பு; 

511216 (சா.அக.). 

சக்கிரவாணு 5௪270, பெ.(॥.) கழுதை; 
285 (சா.அக.). 

சக்கிரிகம் 2/479௮77, பெ.(.) கொள்ளு; 

1,480185 1056 வரா, /2௦//07௦5 பாரி ப5. 

(சா.அக.). 

த.வ. காணம். 

சக்கிரிதம் 8244722777, பெ.([.) குதிரை நடை 

வகை (சுக்கிரநீதி, 72); 8 0806 01 101565. 
[5/0 ௦௮1௪2 த. சக்கிரிதம்./ 

சக்கிரீவதம் 227:௪2௮77, பெ.(.) கழுதை; 

955 (சா.அக.). 

சக்கிலிடல் 22/84] பெ.(.) கண்ணுக்கிடல்; 

ட 80/1௦ 6 ஞூ6, 86 0௦நுரபா (சா.அக.). 

சக்கினம் 227௮77, பெ.(॥.) அம்பர்; ௨ாு௪- 

5/0017ப (சா.அக.). 

சக்குரம் யச, பெ.(॥.) கண்ணோய்ப் 

பொது; 8 081௭௮! 18எ௱ 1௦ 16 01562565 ௦4 

௨ ஷூ - நெரிய்ல-/௪ (சா.அக.). 

சக்கேரா 2௪௫2 பெ.(ஈ.) சகேரா பார்க்க; 

566 52042. 

/[0.. 29/0 2: த. சக்கேரா.] 

சக்கைமுக்கி 4/ட்ாய/பெ.(॥.) சக்கிமுக்கி 

பார்க்க; 866 5௮/77ப/40/(சா.அக.). 

சக்கோலி 296/4 பெ.(ஈ.) ஒரு வகைப் பூடு 

(சங்.அக.); 8 இலார். 

சக்சு 480, பெ.(ஈ.) பார்வைத்திறன்; 180ப]0/ 
௦1 568/0 (சா.அக.). 

சக்சுசியம் 2௪/22, பெ.(ஈ.) 
1. கண்ணுக்கினிமை; 8076௦69016 1௦ 16 

65. 2. கண்மை; ௦௦1/1ப௱ 1௦ 16 ஸ/௦5, 
8%1180160 17௦0 &௱ளபா அரா /28. 

3. தாழை; 8 ர£80ொலார் றில் - 22௮௭0௮ப5 
00௮7௪55415 (சா.அக.). 

[5/4. ௦௪4௦02 த. சக்சுசியம்.] 
சக்சுபீதம் 5௪/20௦/௪௭, பெ.(ஈ.) கண்வலி: 
வ ௦14 6 (சா.அக.). 



சக்சுரோகம் 

சக்சுரோகம் 2216ப-2ர2, பெ. (ஈ.) 
கண்ணோய்; 018695€ 01 6 ௫6 (சா.அக.). 

சக்தன் 2௮2, பெ.(.) சக்திமான் பார்க்க; 

566 5441177427, 

த.வ. திறமையாளன், ஆற்றலாளன். 

[5/% ௯/௪ 2 த. சத்தள்,] 

சக்தி 2௮ பெ.(£.) சத்தி பார்க்க; 566 2௪/44 
த.வ. ஆற்றல், திறமை, வல்லமை. 

[5ம் 2௮105. சக்தி] 

சக்திபூசை 2042௮) பெ.(1.) பேராற்றலைப் 
பூசிக்கும் வாமமார்க்கம்; 101310 ௦4 5ஊ/4் ௦ 
6 ஐரா௦்06 ௦4 எ 1 000680. 

த.வ. காளிவழிபாடு. ' ப 

/சக்தி - பூறச.] 

[5/0 2௮02 த. சத்தி] 

(பூசு2பூசி2 பூசை - வழிபாடு செய்தல்,] 

சக்திபோற்றல் 2௮/4௦௦7௮; பெ.(॥.) ஆண் 

வித்தமிழ்தை (விந்தைக்) காப்பாற்றல்; 

௦௦5ஊஙக4௦0 ௦7 வாகா 8௦ய0 

ா6$உங810 04 5௨ ॥ா 6 5616 

(சா.அக.). 

[சக்தி - போற்றல்.] 

[5/4 2௮௮ த. சக்தி] 
சக்திமாற்றம் 2௮47417௮77, பெ.(.) ஒன்றன் 

வலிமையைப் பிறிதொன்றாக மாற்றுதல்; 

௦௦0 உளு 100 006 10 ௦ 

௮௦ (சா.அக.). 

த.வ. திறன். 

[சக்தி - மாற்றம்./ 

[9/4 2௮10 த. சக்தி] 
சக்திமான் 52/ற்17727), பெ.(1.) 

ஆற்றலுள்ளவன் (இ.வ.); 100 ௮, 896 ௦ 

ரய] ஐனா5ா, ௨௱8ஈ ௦7 ௦௦ ய/8ரிப। 

0௦150. 

த.வ. திறலன். 

[5/8 ச௮ம்பரசர- த. சத்திமான்.] 

சக்திமுகம் ௪/001பர2) பெ.(1.) 
அரசாணை: (7.&.5.) ஈலூவ! ஈவா 0206 . 

[சத்தி - மூகம்] 

[59/4 5௮ த. சக்தி] 

123 
சக்தியானுசாரம் 2௮2722௮777, பெ. ௮. 

சகலரும் 

(804.) ஆற்றலுக்கு ஏற்ப; 1௦ 10௨ 0651 ௦7 
00௦5 8((0/. “சக்தியானுசாரம் தானஞ் 

செப்ப கேோர்டும் 

[8/1 ர்/*௮7ப-௪௮/22த. சக்தியானுசாரம்,] 

சக்பந்தி கள பெ.(.) செக்குபந்தி 

பார்க்க; 866 22/40/0௮77 

[ பீ. ௦210௮702 த. சக்புந்தி] 

சக்ரகம் 827௪7௮/7, பெ.(7.) சக்கரகம் பார்க்க; 

56௦ 58//81808. 

[5/0 024/72/42த. சகீரகம்] 

சக்ரவத்துப்பிடி-த்தல் 3௮:720௪110/-0-2/27, 4 
செ.கு.வி.(1.1.) மாமன்னரென்ற சிறப்புப்பட்டம் 

எய்துதல்; 1௦ 0௦010 1146 1௦ 8087வரடு. 

'நடைச் சக்கரவுத்தப்படிக்கலாம் (ரீ ” (டி. 3 

29% 
[சக்ரவுத்து - பீடி. 
[5/8 ௦்சவ்த. சக்ரவத்து:] 

சக 8272, பெ.அ. (80/.) ஒரே துறையில் 

பணிபுரிபவர்கள்; ௦0௦1169006, 1௨1௦. “சக 

ஆ சிரியாகளேோ ஒண்றுபடுங்கள்! ௪௧ 

எழுத்தாளருக்கு நோந்தது நமக்கும் நேரலாம் ் 

த.வ. உடன்கூட்டு. 

[8/ம. 5௮/௮2த. ௪௧.] 

சக? 2௪7௪, பெ.(॥.) கணிதத்தில் கூட்டல்குறி 

(இலங்.); (8 கரி ல1௦) 95 8. ஜந்து ௪க 

ஜந்து சமன் புத்து. 
த.வ. கூட்டல். 

சககமனம் 5௪72-9௮/712//2/7), பெ.(॥.) 

உடன்கட்டையேறுகை; 5ஐ11- 10௮04௦ ௦7 8 

பிரேர ௦ ரள ஈபகடகா05 *பாளாவ! 

6, ௦௦௦௭ம், 580. 

த.வ. மாலை நிலை. 

[சக - கமனம்.] 

[8/4 5௮/௮2௪௧.] 

கம்-க.மனம் - செல்லுகுல். 

சகலரும் 527௮௪/0//77, பெ.(ஈ.) எல்லோரும், 

அனைவரும் (அ.வ.); 81, 860006. சகலரும் 

இதையே சொல்கிறார்கள் (திரியா... 

[சகலர் * உம்.] 

[5/6 5௮4௪௪3த. ௪கலா; ]/ 



சககாரி 124 சகசாலக்கிலலாடி 

சககாரி 827௪-ஏகர பெ.(ஈ.) துணைக்காரணம்; | சகசரநாமார்ச்சனை 5922/2-/72774:00214 

5600008007 0856. 'அுடுத்துவரு மனன பெ. (ஈ.) கடவுளுடைய ஓராயிரம் 

சககாரிகளாம் '' (வேதா. சூ. 794). 

[5/1 5௮/௮4௮5த. சககாறி] 

சகச்சிரம் 5222-0-0/2/77, பெ.(॥.) 1. ஆயிரம்; 

்்உ௱பாம்ள 1000. 2. சிவத்தோன்றியங்கள் 

இருபத்தெட்டனுள் ஒன்று (சைவச.பொது.332, 

உரை): 88 ௨௦12ம் 5 50/11பாட | 

58௨7, ௦06 ௦14 28 54/274714/77. 

[5/0 5௮7௪௮:௪22த. சகச்சிரம்.] 

சகசட்சு 5௪7௮2-2௪/௦ப, பெ.(1.) கதிரவன் 

(யாழ்.அக.); 8பா, 85 6 6 ௦7 16 010. 

[5/ம /சழச-௦௮(5ம02 த. சுகசட்ச..] 

சகசண்டி 8௪72-5௪70] பெ.(ஈ.) பெருமுரடன் 
(இ.வ.); 000, பெலா5௦ர6 0250. 

த.ல. சண்டைக்காரன். 

[சகு * சர்டி..] 

/5/ம. /அ220த.௪௯] 

சகசநிட்டை 5௪9௮2௪-/1/- பெ.(ஈ.) 

பயிற்சியால் (அப்பியாசத்தால்) ஒருவனுக்கு 

இயற்கையாயமைந்த ஊழ்கம் (நிட்டை); 

[6(1010ப5 ஈ6011811௦ 1187 185 660௦௨ 

560000 ஈகராபாட 08 1000 801106, 

'இன்னணஞ் சகசநிட்டை யெய்திய 
நநதிப்புத்தேள் " (தணிகைப்பு நந்திய 747). 

த.வ. இயல்பு ஊழ்கம், தன்மெய்யுணர்வு. 

[5/4 5௮/௪/௪4/-2/7௪ - த. சகசநிட்டை,] 
சகசமலம் 3௪7௪5௪-7௮2/2, பெ.(ஈ.) 

உயிர்கட்கு இயல்பாயுளதாகிய ஆணவமலம் 
(சிவப்பிர.2, 20, உரை); 116 47௪2-77௮2, 35 
8 ௦00ப01/6 ற்௦்ற16ீ ௦ 6௦௦ ஈரா 
1 66 6௦ம். 

[சகச(ம்) 4 மலம்,] 

த.வ. பிறப்பு மலம். 

[5/0 52/2-/2த. ௪௧௪ம்.] 
சகசரநாமம் 8௪7௪2௪௪-1271௮. பெ.(ஈ.) 

கடவுளின் ஓராயிரம் திருப் பெயர் 
(நாமங்) களைக் கூறும் நூல்: 580750 5051 
௦௱வ்ண்டு 1005௨0 ஈ௭௦ ௦7 3 வெட. 

த.வ. ஆயிரம் பெயர். 

[5/. 52/௪௨-7௪-॥௪௱௮2 சகசுரநாமம், ] 

பெயர்(நாமங்) களையும் ஒவ்வொன்றாகச் 

சொல்லி மலர் முதலியவற்றை அவன் 

திருவடிகளில் இட்டு வழிபாடுசெய்கை; 

௦/0 ௦7 5 (நு டு ௦770 21 (15 16௦1 ௮ 

1687, 110/2 0 றாா௦் ௦7 588ர்ா௦ாா ௦ 

ுஈ௦௦பாளா0 ௨80 ௦4 85 110ப58ா0் ஈறு. 

த.வ. ஆயிரம் பூசனை. 

[5/1 ௪/௮௮/2-72772-௮/0௮7122 த. சகச௪ர 
நாமராச்சனை./ 

சகசரம் 8272282277, பெ.(॥.) ஆயிரம்; 11௨ 
ஈயாட்ள 1000. 

[5/1 ௨௮25௮2. சகசுராம்.] 

சகசரம் 52ஏ2527௮/7, பெ.(॥.) சகசா பார்க்க 

(வின்.); 566 229222. 

[8/6 5௮/72/௮225. சகசரம்..] 

சகசரன் 82722227 பெ.(॥.) தோழன்; 11210), 

௦௱ுறவா!0, 8550018016. 

[5/4. 5௮/௪-௦2௮௮2த. சகசரான்.] 

சகசரிதம் 2௪72-5௪௯௭, பெ.(॥.) உடன் 

நிகழ்வது; ௦௦0௦01. 

சகசரிதமாக ”(சி.சி.2.20, சியாக. . 

த.வ. உடனிகழ்ாசி. 

[5/1. 5௮/20/4222. சகிதம் ] 

சகசவவேது 2722௪-1/-௧00, பெ.(॥.) 

கூறப்பெற்ற பண்பினால் பண்பியைப் பற்றி 

அறியும் வழி, ஏது (சி.சி.அளவை.10, சிவாக்.); 
ாரீளனோா06 ர எள்ள வர்ர 15 செ்னா௱ரா60 
0 ௨ 006010814௦ ௦7 (5 ஈகர்பா6. 

[5/6 5௪/7௮/9-/2//2த. சகசவேகுப] 
சகசன் 527௪2௪, பெ.(ஈ.) உடன்பிறந்தவன் 

(சகோதரன்) (சங், அக.); ௦6. 

த சரரர தர] 

த.வ. பிறவன். 

[510. 5௮/௪-/22த. சகசன்.] 
சகசாலக்கில்லாடி 827௪-54/2-/-/0//2 ர] 

பெ.(1.) 1. தந்திரக்காரன்; ௮ ௦பஈஈா0 0௭50. 

2. நாடறிந்த மாயவித்தைக்காரன்: 8 1வா௦ப5 

89168. 

த.வ. படுகில்லாடி. 

[சகசாலம் 4 கில்லாடி... 



சகசாலப்புரட்டன் 

//%ம /80௮235/ம் சர் த. சகம்] 

சலுக்கு 2 சாலக்கு 2 சாலும், 

கிள்ளை 4 அடி 2கிள்ளையாடி கில்லாடி. 

சகசாலப்புரட்டன் 2௪4௮-24/2-0-0 21/2, 

பெ.(ஈ.) பெருமோசக்காரன்; ௦005ப௱௱(6 

060646, 85 உ௱௨௱(/0ல4. 

த.வ. பெரும்புரட்டன். 

/சகசாலம் 4 புரட்டன்.] 

[அட ௪௮2 5/ம் ரசா2 த. சகம்] 

சகசாலம் 5299-2௮47, பெ.(.) மாய வித்தை; 

3௮01௦5] ॥!1ப510ஈ. 1சானெனுமோர் சகசாலச் 

அிறுக்கி (அருட்பா. தான்பெற்ற... 

[சக * சாலம்] 

[2 ௪7௪26/ம் /27௮/-2த. சகம் *காலம்] 

சகசாலவித்தை 5272-2௮௪-114/௮] பெ.(ா.) 

ஞாலம் புகழும் மாயக்கலை; 8 18005 1896 

௦ 1ப09/ர. 

த.வ. பெரும்மாயக்கலை. 

[சதஃகால(ம்) - வரித்தை.] 

[அம் 26/0 /சரசம் த.௪கம், ]/ 

சகசா 5௪9௪5௪, பெ.(1.) சிறுகுறிஞ்சா (மலை); 

8௮! ள்ல 106௦80பலார௨. 

[51ம் சசர்ச/௪2த. சகசா.] 

சகசாட்சி 5௪72-2௪௦2] பெ.([.) (உலக 

முழுவதையுங் காண்பவன்) கதிரவன் (வின்.); 

பரா, 85 5060(௪40 ௦4 176 /4016 8010. 

[59/0 /௪ர௪ம * 52452 த. ச்கசா.ட்சி.] 

சகசாதிசயம் 3௭7222215௮/2/7) பெ.(ஈ.) 

விந்தை (அதிசயம்) மூன்றனுள் ஒன்று 
(சீவக.2813, உரை); 10916 ௦ா6-ஊணராஊ06, 

௦6 ௦11௦ 2௦ ௪௮42-2777. 

[5/4 5௮/௮/27௮05௮)/2த. சகசாதிசயம்,] 

சகசாலக்காரன் 8272-2௮/2-42/2/) பெ.(ஈ.) 

சகசாலக்கில்லாடி பார்க்க; 566 2999 - 542 

-8-/07207 

த.வ. வித்தைக்காரன். 

[சகம் * சாலக்காரன்.] 

[அம் /௪92 ஒம் (7௮/2. சகம்] 

சகசிரதாரை 2௪7௪5/௪-02/௮ 

1. முத்துமாலை வகை (தக்கயா 

125 

பெ.(ஈ.) 

கப்.106, உரை); 

சகத்குரு 
9 081180 ௦1 ற௦8!5. 2. திருநீராட்டில் . 

(அபிஷேகத்தில்) பயன்படுத்தப்படுந் 

துளைகளுள்ள தட்டு (இ.வ.); 8 5614/6-1106 

46886] ப860 | ௪௦/76 644777. 

[8/4 5௪௪௮244722 த. சகசிரதாரை.] 

சகசிரம் சரக்கா, பெ.(.) சகச்சிரம்' 

பார்க்க (திவா.); 866 5272-0-0/24/77. 

[5/6 ௪௪/௪9/22 த. சகசிரம்] 

சகசுரபேதி 5௪7௪3ப/சம்20 பெ.(॥.) மாழை 

(உலோக) மண் வகை; 8 [80 ௦1 016. 

சகசுராரசக்கரம் 8௪722ப/4/2-2௮142/௮/7), 

பெ.(1.) புத்தரது பாதத்திலுள்ள வரி (இரே 

கை)ச் சிறப்பு. (விசேடம்) (மணிமே. 5, 104, 

உரை); 8 0150ப5-௱81% ௦ 66 1001 ௦4 ௦0 

ப0002, 25 எலா 1௦0580 800165. 

த.வ. ஆயிர ஆரச்சக்கரம். 

[சககரார(ம்) 4 சக்கரம். 

[5/4 5௪௪௮22 த. சகசுரார(ம்).] 

[சரக்கு 2சருக்கரம்2சக்கரம் (0௮.௧.235 / 

சகசுராரத்தட்டு 82722ப2௪-/-/௪/40, பெ.(.) 

சகத்திரதாரை பார்க்க; 566 520211/7:2-/2/29] 

[சகசுராரம் 4 தட்டு] 

[8/4 52//25/2-01/74722:த. சககரார(0) / 

சகசை ௪2௮ பெ.(॥.) உடன்பிறந்தாள் 

(சங்.அக.); 51514. 

த.வ. பிறவி. 

[5/8 5௪/௪2... சகசை.] 

சகசோதி 2௪72-2207 பெ.(ஈ.) 1. பேரொளி; 

ட்ரி/கார் ராம நல் யாரா ஞே 16 ப06 /0110, 

௦ ற௦யிவாா£0 [[9014. 2, (உலகிற்கு 

ஒளியாயிருப்பவன்) கடவுள் (வின்.); 600, 85 

(6 [9ம் ௦4 116 ௩௦110. 

[5/8 /சழச1*ற005த. சசசோதி! ர 

சகடோல் 2௪7௪22 பெ.(1.) அம்பாரி (வின்.); 

௦/0. 

[ப். ௦200/2த. சகடோல், / 

சகத்குரு கதரசர4ப[ப, பெ.(1.) பரமகுரு (இ.வ.); 

6௦6010 ௦7 ௨ ஙா, வு ஊவா! 

[1191௦ ப5 1680௭. 

[சக(ம்) * குரு] 
[59/01 /௪ர௮/ த. சகம் / 



சகத்தன் 

சகத்தன் சசரக, பெ.(1.) நடுவு நிலைமை 
யுள்ளவன்; பா0!88560, (ஈாறவா/வ! 0650. 

'சகத்தனாப் நிள்றொழுகும் சால்பு (1ா.939) 

த.வ. நயனாளன். 

[5/0 52-/72022த. சகத்தன்.] 

சகத்திரதாரம் 527௮///2-0௮:2/77, பெ.(॥.) 
ஆயிரம் முனைகளையுடைய திருமாலின் 

சக்கரப்படை (யாழ்.அ௮க.); 0150ப5 ௦7 4/6 ஈப, 25 

௦ப58ா0 ற௦ம்60. 

த.வ. மாலாழி. 

[5/6 5௮725-19-0174/22த. சகத்திரதாரம்.] 

சகத்திரதாரை 2௪7௪//12-02௮) பெ.(ஈ.) பல 

கண்களுள்ள பூசை (அபிடேக)த் தட்டு; 519/6 

166 465561 ப560 ஈ 080 வா 1001. 

'சகத்திர தாரையாலே... நீராட்டி" (விநாயகபு 
பட்டாபி] 74) 

த.வ. ஆயிரம் கண்தட்டு. 

[5/0 5௮/௪5/2-0112:22த. சகத்திரதாரை.] 
சகத்திரபேதி சரசப்2-05௦1 பெ.(ஈ.) 

1. பெருங்காயம்; 8591061108. 2. சகச்ரபேதி 
பார்க்க; 596 8292572020 

[5/:. 5௮/௪512607/72 த. சகத்திரபேதி] 
சகத்திரம் சசரக, பெ.(1.) சகச்சிரம்: 9 

ம் ௦4 016. “சகத்திர கோதான பலன்" 
(சேது. பலதீர் 79), 

[5/1. 5௮/௪5/௪225. சகத்திரம்,] 
சகத்திரவீரியம் 5௪7௮//௪-ஈரீந்சா, பெ.(.) 

அருகு (மலை.); பார்வ 855. 

[சகத்திர(ம்) - வீரியம்] 

[5/4. 5௪/௮௮௪2௧. சகத்திர((0) ] 

ரம் 2 வீரி? வீரியம், 

சகத்திரவேதி 8௪௪௪///72-020/ பெ.(ஈ.) 
சகத்திரபேதி பார்க்க; 566 ௮௮0211/7:2-0 20 

[541. 5௮/௪512- 020/7. சகத்திர வேதி] 
சகத்திராட்சன் 2209௮11/7-2102, பெ.(ஈ.) 

(ஆயிரங்கண்ணுடையோன்) இந்திரன் (வின்.): 
1078, 85 0௦0580 60. 

[5/(. 5௮/௪௮2/625 த. சகத்திராட்சள்.] 
சகத்து 8௪9௮/7ப பெ.(ஈ.) உலகம்: பங, 

௦௦, ஊர். 

120 சகதேவம் 

/2/ம /௪ர௭ 2 5/4 /80௭0 5த. சகத்த;ப] 

சகதண்டம் 5௪9௪272௪77, பெ.(ஈ.) உலக 

உருண்டை; 18/0110, 95 ௦8110 50610௮), 

பார்ங்கா56. “பெற்றாள் சகதண்டங்க 

சரளைத்தும் (பாரத. அருசீசு ன்று. 75). 

[5 2921421092 த. சகதண்டம்.] 

சகதலப்புரட்டன் 5௪72-0௮௮9-0-0ப/2]2/, 

பெ.(1.) பெருஏமாற்றுக்காரன்; 6௦05பாா௱ 16 

௦894, 86 006 080806 ௦7 பேலா (பாரா ௦ 

பப 6 வ௦6 8௦170. 

த.வ. உலகப்புரட்டன். 

/சக(ம்) - தலம் 4 த. புரட்டன்.] 

/2/ம/௪ர௪ 2 5/ம 2௮2 த. சகம்] 

சகதாத்திரி 2௪72-௦214] பெ.(ஈ.) கொற்றவை 

(துர்க்கை) (உலகத்திற்குத் தாய்) (யாழ்.அக.); 

568 பிபார2ி 85 ௨ ௱௦ர67 ௦7 1௦ 

பரஙனா56. 

த.வ. வெற்றிச்செல்வி. 

[5/2. /௪9௪14072072-த.. சகதாத்திரி] 

|சகதாத்துமா 2272-22//பசிபெ.(ஈ.) 
கடவுள் (உலகத்திற்குஉயிரானவன்); 
00, 85 (௨ 50ப| ௦7 1௨ பாருன56. 

[5/4 /௪7௪17207722 த. சகதாத்துமா] 
சகதாதான்பியம் 822௪222222, பெ. 

(॥.) உலகத்தில் அழுந்திய பற்று (வின்.); 
ஊடு ௦016011005 0101116255, 
56பே௮ாடு, 

[5/4 /275/7 20207 )/22த. சகதாதான்.மியாம்/ 
சகத்சன் 8௪720-/22. பெ.(॥.) கடவுள் 

(உலகத்திற்குத் தலைவன்); 000, 95 100 ௦7 
[6 பா/னா56. 

த.வ. ஞாலமுதல்வன். 

[5/. /௪7௪0-/82- த. சககீசன். / 
சகதேவம் 2௪720/-௮77. பெ.(ஈ.) உண்கலமாக 

பயன்படுத்தத் தகாத இலைகளுடைய 
ஒருவகை மரம்; 8 (80 ௦7 126 யற்௦86 16265 
$॥10ப10 ௭௦௩ 6 ப560 40 8ஊங॥0 1000. 
'சகதேவ முண்மூருக்கு " (அறம்சத. 7727. 



சகதேவன் 

[5/0 ௧௮7௪02/௪2க. சகதேவம்.] 

சகதேவன் 857228௮/, பெ. (.) பாண்டவர் 
ஐவரின் இளையோன் (பாரத.); 52/௪02/2, 
16 300651 ௦7 16 சர் றரா௦65, 006 

04 /“-9௪-௦௮7௪௦௮- 
[சகம் - தே வள்.] 

[5/. 5௮/௪2. சகம்] 

சகதேவி' 5295-2201] பெ.(1.) நிலமகள் (வின்.); 
000855 04 16 ஊர். 

[சகம் - தேகி] 

/5/௩ ௪ த.சகம்/ 

சகதேவி” 5௪7௪-2 பெ.(ஈ.) நெய்ச்சிட்டி 
(தைலவ.தைல.64); 60 பேரா. 

ரம ௮7௪௦22 த. சகதேஃபி] 

சகதேவி” 5௪9௮-22) பெ.(॥.) திருமகள் 
(இலக்குமி) (யாழ்.அக.); டவர். 

[5ம் சம் த.சசம் * த. தேரி] 

சகதேவித்தைலம் 52720224-7/-/௮/௪/77, பெ.(.) 
நெய்ச்சிட்டியினின்று வடிக்கப்பட்ட தைல 

மருந்து (தைலவ.தைல.64); ௮ ௱உிாவி ௦/ 

0௮0160 1௦0 5௪9222 

[5/1 சர்ச்சை 2 த. சகதேவித் 

தலம் / 

சகந்நாதம் 5௪7௮722௪77, பெ.(.) ஒரிசா 

மாநிலத்தில் பூரி என்று வழங்கும் (விட்டுணு) 
மாலியத்தலம்; பர் [ரா 0558 18௦05 85 

6 2ப உர வார் 080௦ 04 றரிர20௦. 

[5/1 17207௪: த... சகந்தாதம்./ 

சகந்நாதன் 5௪7௮7/72௦2, பெ.(1.) 1. கடவுள் 

(உலகிற்கு இறைவன்); 600, 98 ௦0 ௦1 16 

௦110. 2. பூரியில் கோயில் கொண்டுள்ள 

திருமால்; 16,704 1/05(0060 1 4௮08௮௪. 

த.வ. உலகிறைவன். 

[81ம் அழனப720௮2 த. சகந்தாதன்:] 
சகநாதன் 5௪7௪-7222, பெ.(1.) சகந்நாதன் 

பார்க்க: 86௨ சசரளாசமசொ. "தைய 
ன ச ௪ சரீ 

லோர்புறம் வாழ் சகநாதனோ (தரம். 

பொன்னை.59). 

[9/5 (சர் சரச த. சகநாதன்.] 

சகநாயகன் 52ரச-7ஆச2ற பெ.(1.) காந்தம் 

(யாழ்.அக.); ராக். 

127 சகம்” 

சகப்பிராந்தி 3௪ர2-௦-றர்கார பெ.(.) 
உலகவின்பத்தால் ஏற்படும் மயக்கம்; 

1॥ரீச1பக்ா ர ௦1 வருவா 80 
2111201015. 

த.வ. மண்ணுலகப்பற்று. 

[5/0 /29௪1 7 ம7270:த. சக.ப்பிராந்தி] 

சகப்புரட்டன் 2௪72-0-௦0ய௪/0/27, பெ.(.) 

சகதலப்புரட்டன் பார்க்க; 566 2272129-0- 

ப/2172/ 

[சக-புரட்டன்./ 

[5/0 /29௪/2த. ௪க.] 

சகப்புரட்டு 8௪05-0-0ப/211ப, பெ.(ஈ.) 
பெருமோசம் ((இ.வ.); 8ப0௮0/௦ப5 8கய/0. 

/சகம்-புரட்டு.] 

[5/0 /ரசமத. சகம்] 

சகப்புரளி 2272-2-2ய72/ பெ.(.) சகப்புரட்டு 
பார்க்க (இ.வ.); 566 5௪2-2-0ப/௮/2ப 

[சக.ம்-புரளி.] 

/5/ம் 7272 ஐ. ௪௧ம். 

சகபாடி' 2௪7௪-02 பெ.(॥.) ஒருசாலை 
மாணாக்கன்; 01888ர1216, 80௦௦1-1௨1௦. 

த.வ. பள்ளித்தோழன்... 

[8/6 5௪/௪-0௮///2த. சகபாடி..] 

சகபாடி” 5272-02 பெ.(.) சகலபாடி பார்க்க; 

566 8542/2-0.20. 

சகபாடி” 5292-௦281 பெ.(ஈ.) கூடப்பாடுவோன் 
(யாழ்.அக.); 8000081151. 

த.வ. உடன்பாடி. 

[5/6 5௪0௪-0௮77 த. சகபாடி... 

சகம்! 2௪7௮77, பெ. (॥.) உலகம் (பிங்.); ௮1ம், 

010, பாராங்ன56. 

[2/௩ /27௪23/4/௮22/2 த. சகம்] 

சகம்” 3௪7௮77, பெ.(.) 1. சகாப்தம் பார்க்க; 566 

5429201477. 2. குறிப்பிட்ட காலங்களிலிருந்து 

தொடங்கிக் காலங்கணிக்க வழங்கப்பட்டு வரும் 

ஆண்டு மானம்; 619, ர 9214௮. 

[5/1 524௪2 த. சகம்] 

சகம்” 5௪7௮, பெ.(.) 1. பாம்புச்சட்டை 

(சங்.அக.); 510ப9 ௦7 8 5ஊழலார். 2. சட்டை 

(அக.நி.); 0093. 

[9 ௪௮4௪2 த. சகம்/ 



சகமாதா 

சகமாதா 5௪2௪-7222, பெ.(.) மலைமகள் 

(பார்வதி) (கூர்மபு.திருக்கலியாண.23); 

[4 /212-/// 

[5/1 /202/774/22 த. சகமாதா.] 

சகமார்க்கம் 2272-1274,  பெ.(ஈ.) 

கடவுளைப் போல் வடிவம் பெறுதற்குரிய ஓக 

(யோக) நெறி; 7072, 88 16 றல் 16800 1௦ 

2000௮. 'சகமார்க்கம்.... அட்டாங்க 

யோகமுற்று மூழத்தல் '(கி.சி.2 27) 

த.வ. தோழமைநெறி. 

[5/ம். 54/௪4/77219.22 த. சகமார்க்கம்] 

சகமீன்றவள் 2௪9௮-௭2௮1) பெ.(ஈ.) 
(உலகங்களைப் பெற்றவள்) உமை (பிங்); 

௪ம் 95 6 ௦ ௦4 (06 பாங்லா5௨ 

[சகம் - ஈன்றவள்] 

[5/1 527௪2 த. சகம்] 

ஈல் ௮ரன் 2 ஈன்ற 4 அவள். 

சகமுனியா 2சரசாபடகி பெ...) மாமூதா 
என்னுங் கொடி (14.14.); 9ப௱ 5௨-௱௦௫ 

சகர்ப்பபிராணாயாமம் 8$294/002- 
றாகாஷ்காவ,  பெ.(ஈ.) மந்திரத்தோடு 
செய்யப்படும் வளிநிலை (பிராணாயாமம்) 
(திருக்காளத்.பு. ஞானயோ. 16): ரவர் 67 
06914, 7801560 வர்ர 106 066 ௦4 ஈவார். 

த.வ. மந்திர வளியோகம். 

[5/1. 52-0௮ * இ்ஸ/27122. த. 
சகாப்பபிராணாயாமம். ] 

சகரா 2௪9௮௪, பெ.(ஈ.) கடலுண்டாகுமாறு 
(பூமியை)த் தோண்டியவரான சகரமக் 
(புத்திரர்)கள்; 16 5005 ௦4 590819, ௦ 8௮16 
௦61660 10 12/6 பெர ௦பர் ௦4 16 ௨95. 'ச்கரா் 
தொட்டலாற் சாகர மென் பெயா் குழைப்ப 
(கம்பரா. அகலி.43), 

த.வ. கடலகழர். 

[5/4. 540௮722 த, ச்கரா்.] 

இத்தொன்மக்கதையின் மூலம் தென்தமிழகக்கந்த.ராண 
காலத்து ஆகலாம். கடல் கொண்ட குமரி நாட்டின் 

கிழக்கிலிருந்ததாகக் கூறப்படும் இந்துமாக்கடல் பகுதிக்குத் 
தொடுகடல் எனும் பெயர் இருந்தது. தோண்டிய 
கடல்தொடுகடல் எனப்பட்டது. கடல்வழி மரத்தோணிப் 

125 சகலத்திராள் 

போக்குவரத்துக்கு இடைஞ்சலாக இருந்த தீவுநில 
இணைப்புகளை வெட்டிக்கால்வாய் உண்டாக்கிய பழந்தமிழக 

மன்னர் மரபினர் கடலர் (சகரர்) - கடலகழர் எனும் பெயர் 

பெற்றிருக்கலாம். 

சகராதனம் 2௪ர-22க2ாசா, பெ. (ஈ.) 
ஒகவிருக்கை (யோகாசன) வகை 

(தத்துவப்.109, உரை); (9/௪) 8 4௦01௦ 
0081ப16. 

[சகரா - ஆதனம்] 

[5/0 5௪/4௪122:த. சகர,] 

சகரூபன் 5202-1107, பெ.(ஈ.) 
உடன்பிறந்தவன் (யாழ்.அக.); 0௦10௪. 

[5/1. 5௮/24/0022 த. சகரூபன்.] 

க. உருவம் 2 5ம் 70/02. 

சகலகலாவல்லவன் 2௪7௮2-//2-0/௮/202, 
பெ.(॥.) எல்லாக் கலைகளுங் கற்றுத் 
தேர்ந்தவன்; 06501 ௩6|1-467560 1ஈ 8॥ 
௦80085 ௦7 1290. 

/சகலம் - கலா 4 வல்லவள்.] 

[5/0 5௪4௮-22 த. சகலகலா] 

க. கலை2 54ம 62/2 

சகலகலாவல்லி 527௮2-//2-ஈ௮/ பெ.(ஈ.) 
(கலைகளனைத்திற்கும் உரியவள்) கலைமகள்; 
(9181808], 86 (6 0000655 07 ௮! 
வாரா. “சகலகலாவல்லி மாலை" (குமர. 
பி/ர.சகல), 

த.வ. அருங்கலைச்செல்வி. 

சகலகுணசம்பன்னன் 827௮9-/1/72-2௮7- 
24002, பெ.(॥.) நற்குணங்களெல்லாம் 
நிரம்பியவன்; 076 800060 பர் வ 9௦௦0 
பெ௮!((/65. 

த.வ. சான்றோன். 

[சகல - குணம் 4 சம்பன்னன். / 
[5/4 52௪52. சகல 4 குணம் - 0௮7/7] 

சகலத்திராள் 5௪7௮௪-7த! பெ. (ஈ.) 
எல்லோரும் (இ.வ.); ௮ 061505, 0 பொ 
8, நள ஒர் சரி. 

த.வ. ஐந்திணையார். 
[5//.5-4௮௪ 5 சகலம் 4 த. திரள் திராள்.] 
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சகலாகமபண்டிதர் 5௪7௮29௮/12-0271027 சகலபாசனம் 5௪7௮2-22422௮7, பெ. (ஈ.) 

அருகன் முக்குடையுள் ஒன்று (சூடா.); 8 
பாமாலிக ௦1 கல், 006 ௦4 ஈப- வ் 

[5/1.524௮9-/2௮97௪ 2த. சகலபாசனம்.] 

சகலபாடி 5௪9௮௪-0௪் பெ.(॥.) சகலன் 

பார்க்க; 566 5242௪7 

/சுகலம் * பாழ...] 

[5 சபத. ௪கல.] 

பரி ௮ பாட 

சகலம்! 3272/2/77, பெ.(1.) 1. எல்லாம்; ௮, 16 
61௦16. 'சகலத்திற்கு நேத்திர ராகி நின்றோன் 
(உத்தரரா..௮சுவமேத. 7), 2. சகலாவத்தை 

பார்க்க; 866 ௫௪7௮20௪7௮1: 'கலாதிசோந்த 

சருவமார் கன்ம" (பப, உண்ம, 4, 12), 

7 

த.வ. எல்லாம். 

[5/7 52-4௪: த. சகலம்] 

சகலமங்கலை 2௪7௮௪-/772/17௮௮)  பெ.(.) 

மலைமகள் (யாழ்.அக.); /4௮௮/71272/ 

[5/05௮19௪ * த. மங்கலம் 2 மங்களை.] 

சகலமோகினி சரமா பெ.(॥.) 

உலகத் தோற்றத்திற்குக் காரணமாயுள்ள 

மாயை சக்தி (வின்.); /77ஆ:க 16 ௦ ௦74 

பத ரா ௦6214௦, 0650ர]50 25 8 72௮6 

றர்ரவிற6 ௦080பார 1௨ ௱௱ர். 

த.வ. மாயை மகள். 

[80 ௪௪/99/7200 த. சகலமோகினி.] 

சகலர் 5௪7௮௪), பெ.(ஈ.) கடை மக்கள் 

மும்மலமுடைய ஆதன்; 80ப18 ௦1 16 1௦4/65! 

01855 5பட)6௦( 1௦ ஈாப௱௱லவா. “அஞ்ஞான 

ரச்சகலக்தா' சகலராம்' (திர.மந். 4957, 

[5/0 9௪4௮௪2 த. சகலர்] 

சகலவியாபி ௯/௪௪-ுப்20/ பெ.(॥.) 

சர்வவியாபி பார்க்க: 000, 85 றொரு 

மா65 ர். 

த.வ. அனைத்தூடி. 
[9/0 ௪௪-/௮/௪40/20/72 த. சகலனியாபி! ] 

சகலன் 827௮௪, பெ.(ஈ.) தன் மனைவியின் 

உடன் பிறந்தாள் கணவன் (பிங்.); க/72 5 

518181'5 பவா. 

[51 ௪௮(ய/- த. சகலன். 

பெ. (ஈ.) சிவஞானசித்தியார் இயற்றிய 

அருணந்தி சிவாசாரியார்; 4747௮7 

52௦2 (0௨ 800௦ ௦7 5%௪-827௮- 
2/1]27, 85 162760 1 வ! (06 ,4,727745. 

/சகலாகமம் 4 பண்டிதர்] 

[5/.52-/2௪-272/1122த. சகலாகமம்,] 

பண்டு 2 பண்டம் 2 பாண்டிதம் 2 பண்றது 

சகலாத்துக்கீரை 527௮2/10/-/6//௮] பெ.(£.) 
கீரை வகை (வின்.); 801781. 

/சகலாத்து 4 கீரை.] 

[[2011. கவா - (0.594027 4 த. 

சகலாத்து 4 கீரை] 

சகவாசம் 2272022௮77, பெ.(ஈ.) நட்பு; 

285001941௦, 110510, ॥ா1னோ0௦௦பா56. 

[5/1 5௪/02-1/2522 த. சகவாசம் / 

சகவாசி 2௪72-25 பெ.(॥.) நண்பன் 

(பாண்டி.); 2985001916. 

[5/0 52/.2-425175 த. சுகவாசி] 

சகளதத்துவம் 2௪4௮,9-/2/1/12/7) பெ.(ஈ.) 

வழிபாடு (கிரியை) மிகுந்து அறிவு குறைந்த 
தூயமெய்ப்பொருள் (ஈச்சுர தத்துவம்) 

(சி.சி.165, ஞானப்.); (22%௮77.) 16 ரீபா௦ி௦ ௦7 
0001 கர்ர் 116 றாரா௦101௨ ௦7 வாகாறெ 

றாூுி௦௱ர்2165 066 (கர் 04 180௦. 

/சகளாம் 4 சுத்து வாம்] 

[5/1 524௮2:த. சகளம்*கத்துவம்.] 

சகளபஞ்சகம் 2௪9௮/9-0௮௪9௮77, பெ.(.) 

மாநோன்புடையாரது (மகாவிரதருடைய) 

முழுமையான பணி விடைசெய்கைக்குரிய மது 

மச்சிய மாங்கிச முத்திரை இணைவிமழைச்சு 

என்பன (தக்கயாகப். 51, உரை); 16 114/6 

0916001185, 112., ரொ ரி, ரிஸ், 0056 

௮௭0 ௦௦14௦1, £௨௦ெய௦0 ॥ செொ௪௪ ப/௦8/] ௦7 

/77.24710/2127 

[5/4 5௮4௮௪4,04/70௮/22த. சகளபஞ்சகம்.] 

சகளீகரணஞ்செய்்-தல் 27௮/௪ ன் 

௨ 1 செ.கு.வி.(41.) உடல் நிலம் புரள, வலம் _ 

வந்து வழிபடுதல் (சங்.அக.); 1௦ ஊற 

௮/192- 11/2௮) 8110 62/2-/7]:252177. 



சகளீகரி-த்தல் 

த.வ. உருள்தண்டம். 

[5/4 524௪72 சகளி ர் த. கரணம் 4 செய்-.] 
சகளீ கரி-த்தல் 2௮௪/4, 4 செ.கு.வி. (1:1.) 

உருவங்கொள்ளுதல் (சிவப்பிர.4, அவ.); 1௦ 
255ப௱6€ 1௦. 

[5/4 ௮//0- - த. சகளிகரி-..] 
சகன்! 5௪920, பெ.(.) உலக நாயகன்; (௦0 ௦4 

6 பூரரபன56. 'குறைவில்சகள் 
கூ.ழ்கொள்பவரக்கு "'(சி.போ.8, 2). 

[5/0். /294212 த. சகன்.] 

சகன்” 8௪௭௮, பெ.(1.) தோழன்; 0008௦. 

[5/4 547722 த. சகா] 

சகன்மகதாது 5௪9௪1272-/2020, பெ.(॥.) 
செயப்படு பொருள் குன்றாவினை (பி.வி.35, 
உரை); 18511௨ பவா, 96 உ ஏலா 

900௦0௧0860 3 8 ௦016௦0. 

[5/1. 242/77௮1௪ * த. தாதுபி 

சகனமகர்த்தரிப்பிரயோகம் 527௪1௮- 
/அரி2ப்0-0 202௮7, பெ.(ஈ.) செய ப்படு 
பொருள் குன்றாவினை கொண்ட செய்வினை 
வழக்கு (பி.வி.36, உரை): 8016 4௦1௦6 ௦4 8 
வா5!/4/6 பட். 

[5/4 5௪4௪௪ வாசற் ')/092] 
சகன்மம் 2௮7௪௱71௮/7), பெ.(॥.) சகன்மகதாது 

பார்க்க; 566 8222071292-120/ 

சகனம்' 527௭௯௪, பெ. (ஈ.) பிருட்டம் (பிங்; 
௦11006, ரப். 

[5ம் /௪௪7௮7௪2 த. சகனம், / 
சகனம்* 8௪72௮, பெ.(ஈ.) சகாப்தம் பார்க்க: 

566 0200௮. 'ஏமஞ்சிருநா ஹ்டிக்குவாயரோ் 
வாழுற சகன மருவா நிற்ப" (சங்கற்ப. பாயி), 

[5/6 5௮22 த. சகனம்,] 
சகாகோடி சங்கம் 5292400/-82௮9௮. பெ. 

(॥.) சதகோடிசங்கம் பார்க்க (வின்.); 866 
520-402 22/17௮/77, 

 சகாகெளலம் 5292-62ப/217, பெ.(ஈ.) நிரைய 
(நரக) வகை (யாழ்.க.): ௮ 8௮]. 

சகாசீரகம் 555௪7௮, பெ.(ஈ.) 
சீமைச்சீரகம் (இந்துபா.96); லோலஙலு. 
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சகாத்தம் 2௪7204, பெ.(॥.) சகாப்தம் 
பார்க்க: 566 ௪7201/217. 'ரண்ணிய 

சகாத்தபெண்ணாரற் றேழின் மேல்” (க.ம்பரா. 
குப்... 

த.வ. நூறாண்டு, நூற்றாண்டு 
[5/0 54420022 த. சகாப்தம்] 

சகாத்தன் 5௪721௪, பெ.(॥.) தோழன் 

(யாழ்.அக.); ௦௦08௦, 1720. 

[5/0 52/72420/22 த. சகாத்தள்.] 

சகாதேவன் 5௪7228/௪, பெ.(1.) சகதேவன் 
பார்க்க; 566 8௪92-2202. 

[5/0 5௮/72: த. சகா 4 த.தேவன்.] 

சகாதேவி 2க72-284 பெ.(॥.) சகதேவி? 
பார்க்க; 866 8௮92-2216 

[5/4 52/2 த. சதா 4 ௧, தேவி] 
சகாப்தம் 2௪920/௮7, பெ.(.) கி.பி.78-ல் 

தொடங்குவதும் சாலிவாகனன் பெயரால் 
வழங்குவதுமான ஆண்டுமானம்; 84/4௮ 
௭8 ௦ ௱வாா 1௦௩ 78 ழ். 

[5/4 22/20 த. சகாப்தம்] 

சகாபாடி 5௪920 பெ.(.) சகபாடி பார்க்க; 
566 5242-0207 

சகாமியம் 5௪227௮, பெ.(.) பயன்கருதிச் 
செய்யும் வினை: 9௦15 91-11-1210 
8260191101 07 ஈகா, 0றற. 1௦ ஈ(5 - 
6காஞட்வா."காபாதிக்குச் சகாமியமே பேது" 
(வேதா. சூ. 179). 

[5/4. 55-702-2 த. சகாமியம்] 
சகாயதனம் 58௪௪2௪-02௮ பெ.(ஈ.) 

உதவியாகக் கொடுக்கும் பணம்; ராஜா (ஈ ௮10. 
[சகாயர் - தனம், / 

[5/4 5௮/௮:௪42 த. சகாயம்] 

சகாயம் 5௪72௮7, பெ.(ஈ.) 1. துணை (பிங்.); 
610, ௮10, 5பறர௦ர், 0௦806. 2. விலைநயம்; 
0680655, 1௦8 ௦ ௦087௮௮ 0106. 
சகாயமாக வாங்கினேன். 5, நலம் 
(செளக்கியம்); 91167, 6256. றாறாவணளர் 
16811. எனக்கு உடம்பு கொரசுர்சம் 
செளக்கியம்தான் "(இவ 

த.வ. உதவி. 

[5/ம் 5௮/22 த. சகாயம்] 



சகாயன் 

சகாயன் 5௪74௪, 
செய்வோன்; 8551618ர், ஈவ02. 2. தோழன் 
(பிங்); ௦0௮0, ரானார். 

[5/4 ௪௮74௪: த. சகாயன்.] 
சகாயி'-த்தல் 2௪9௯, 4 செ.கு.வி.(:.) 

1. உதவி செய்தல்; 1௦ 985818, 1610. 

2. மலிவாய்க் கொடுத்தல்; 10 56] 0620. 

த.வ. உதவுதல். 
[5/1 5/72/22 த. சகாயி-.] 

சகாயி* 2௪7௯ பெ.(.) சகாயன் பார்க்க: 56௦ 
524227 

[5/1 527222 த. சகாயி] 

சகாரத்தத்திருதியை 5227௮1/௪-ரர்படட்ன 
பெ.(॥.) உடனிகழ்ச்சிப் பொருளில்வரும் 

மூன்றாம் வேற்றுமை (பி.வி. 6, உரை); (0௮௱.) 

[6 ராபா ![2! 0286 1ஈ 16 8856 ௦7 
௦௦௦7௦6. 

[5/0 5210207225. சகாத்தத்திருகியை] 

சகாரி 52727 பெ.(.) (சகர்களின் பகைவன்) 

விக்கிரமாதித்தன் (வின்.); 1///7277220/:௪ 
௦4 பூஷன், 85 (௨ ஊாளாரு ௦74 (06 52/25, 

[5/1 524272/72 த. சகாரி]/ 

சகாவாங்கு-தல் 2272-272/-5 செ. 
குன்றாவி.(11.) பின்வாங்குதல்; 10 //17107810, 

[௦ 72172௭. 

[6/ம். ௪௮022 த. சகா - த. வாங்கு] 

சகானா சைரக£ாகி பெ.(.) ஒரு வகை அராகம் 

(பரத.இராக.55); (1/4ப5.) 8 50607௦ 6100 - 

/0௨. 

[0ீ. 5௪2722 த. சகானா.] 
சகி! 4 பெ.(ஈ.) தோழன்; 15/6 ௦௦8/0. 

"சிந்தை கலந்தசகியாகச் சேோரந்து' 

(உத்தரரா._ஐனுபாம் 45). 
[ர் 547/2 த. சகி] 

சகி ௮ பெ.(.) தோழி; 12௮6 0௦0810, 
190/5 ஈாவ10. 

[5ம் 5௪/04 த. சகி] 
சகி“-த்தல் சைரட்/2] 4 செ.குன்றாவி.(3.1.) 

1. பொறுத்தல் (சூடா.); 1௦ 0681, 0004, 

1௦161516, 10. 2. மன்னித்தல் (இ.வ.); 1௦ 
60086, 100146. 

[8/0 52/72 த. சகி-./ 

ரீ 

131 
பெ.(ஈ.) 1. உதவி | சகித்தல் 5௪9/௮ தொ. பெ.(ு!.ஈ.) சமாதி 

வூ 

இன்ப - துன்பங்களை ஒரு நிகராக நுகர்கை; 
(1/2047/௪) 681100 01686 பா 8ஈ0 றவு 
91/6, ௦16 ௦71 22/772ப்2212-02/7702//0/, 

'அமாசெயுஞ் சுகதுக்காதி புறுபனிப்பது 

௪க்த்தல் (கையும். தத்த...9). 

த.வ. பொறுத்தல். 

[5/1 52/2 த. சகித்தம்.] 

சகித்துவம் 2௪7/௪, பெ.(ஈ.) தோழமை 
(யாழ்.அக.); 0௦௱0௨௮015//0, *1உாகேொற. 

[5/0 2௮107ட1/22 க. சகித்துவம்.] 

சகிதம் சேரரனா, கு.வி.எ.(௨03.) கூட; 

(006165 ॥ 0௦0௨௫ மரம். தன்சினேகிகள் 

௪/௫. வந்தார், 

[5ம் 527/2 த. சகிதம்] 

சகிதன்' 22/20, பெ.(॥.) உடன் கூடியவன்; 

௦16 [ ௦௦080 மு காள. 'உமாசகிதா 

போற்றி” (அிவரக.கணபுதிகு.மர. 4), 

/5/ம் 52722 த. சகிதனன்.] 

சகிதன்” 529/2, பெ.(£.) அஞ்சி நடுங்குபவன் 
(சூடா.); ப௱!0 0650, 008810. 

[5/ம் 02042 த. சகிதர்..] 

சகிப்பாளி 2௪௪௦௦௪7 பெ.(॥.) பொறுமை 

யுள்ளவன்; ௦06 8௦ 0௦௨5 வரர் ற2ரவா06:; 

௦6 ௦ 100165. 

/[5/ம 04/2 த. சகிப்பு அளி] 

சகிப்பு 2௪௭2ப, பெ.(1.) பொறுக்கை; 0௦8110), 

பவா, ஊாப்பொர, 1௦9/0. 

த.வ. பொறுமை, பொறை. 

[5/ம். 020/2 த. சகிய்பப 

சகிப்புத்தன்மை 2220ய/-/-/277௮) பெ.(1.) 

பொறுத்துக் கொள்ளும் குணம்; 10167800. 

விட்டுக் கொடுக்கு.ர் பனப்பான்றம.யம் 

சகிப்புத் தன்மையம் இல்லாவிட்டால் நட்பு 

சரியே இயலாத 72” 

த.வ. பொறையுடைமை. 

/[5/ம் 047 - த. சகிப்பு - தன்மை] 

சகு சரப, பெ.(.) நெய்ப்பரிசி (சவ்வரிசி) 

(மூ.அ.); 5800. 

[ர/ச/ஸ:. ௪20/2 த. ௪௫..] 



சகுணத்தியானம் 

சகுணத்தியானம் 5௪7ப/12-/-0ு/2727, பெ. 

(1.) கடவுளைக் குணவுருவங்களுடையவராக 
ஊழ்கம் செய்கை (தியானிக்கை); 1௦௨௦14௪4௦1 

0 0300, 85 ஈவா 10 80 ஐரரடுபர்65. 

[5/5.52-90/7270ப17)/2472:-த. சகுணத்திபானாம்] 

சகுல்யன் சரச, பெ.(॥.) பேரனுக்குப் 
பேரன் முதலிய கொடிவழியொன்றிற் பிறந்த 
உரிமைப் பங்காளி (தாயாதி); 151811 £௮12/1௦. 
[6௦16 சா, 8510 10 8001 (௦ 8 
0181080'6 98௭050, 8௭0 500௦117125 
961060 (0௦ 006 01181) £6௱௦:6. 

த.வ. தாயன, தாயப்பங்காளி. 

[5/4. 52-/பட௪2 த. சகுல்யன்.] 
சகுலாட்சம் 9/2/2௪, பெ. (ஈ,) 

வெள்ளறுகு (மலை; வுா!(6 ளாரப0 01955. 
[5/4 29/40/2622: த. ச்குலா! சர்] 

சகுனக்காரன் (பச்சா, பெ.(ஈ.) 
குறிகூறுவோன் (இ.வ.): 1௦7பர 12. 

த.வ. புள்கணியன். 

[சகுனம் 4 காரான்] 

[5/4 8௪4722 த. சகுனமம்)] 
சகுனசாத்திரம் 520/02-2210747. பெ. .) 

அறுபத்துநாலு கலையுள் புள்குறிணர்த்தும் 
நூல்; 50606 ௦4 பப, 06 ௦1 ௮0/2௪ ப- 
[72/ப-6௮௮ 

த.வ. புள்குறி(நிமித்த) நூல், புள்ளோர்ப்புகல். 
[5/4 5௪47௪4 தேஎற்25 த. சாத்திரம், ] 

ச்குனத்தடை 571௪-1224 பெ.(ஈ.) 
கெட்டது காட்டும் குறி; 11-௦௱௦. 

த.வ. புள்தடை. 

[சகுனம் 4 தடை,.] 

[514. யாச: த. சகுனம்.] 

“கனப்பிழை 529ப72-2-2/க  பெ.(௬. ) 
*குனததடை பார்க்க: 566 5204/72-/-/2 09 

(சகுனம் 4 பிழை] 

[5/4 2௮௪ ௬. சகுனம்] 
சகுனிகிரகம் 5௪9யரட்ர்சரக௱, பெ.( 

குழந்தை பிறந்த ஆறாம் நாளிலே 
மாதத்திலேனும், 
குழந்தை அல்லது 

£.) 

னும், ஆறாம் 
ஆறாம் ஆண்டிலேனும் 

தாயை வருத்துவதாகக் 

132 சகோதரி 

கருதப்படும் ஒரு தீக்கோள் (சீவரட்.227): ௮ஈ 
641 0௮14 5பழ00860 1௦ 0௪ப56 01517665 (5 
ார்ரீலார்ா 6 ௦ ௦ 16 60 ஜெ, 60 
ஈண் 6ம்டுகா 0116 மர். 

த.வ. ஆறாம் கேடு. 

[5/4 2-பா/மா27௪: த. சகுனிகிரகம்.] 
சகுனிமாமன் £சதபரட்ராசா2, பெ.(ஈ.) 

சகுனியைப் போல் கெடுமதியுடையோன்: ரி 
0௦ப56101, 26 524147 

[5/6 22(ப7/5 த. சகுனி 4 மாமன்..] 
சகேரா ஊச பெ.(ஈ.) பண்டசாலை (வின்.); 

51016, 11685பா6, [10870. 

[0.. 2௮7722 த. சகேரா..] 
சகோத்தி 552107 பெ.(ஈ.) உடனிகம்ச்சியணி 

(அணியி.21); 8 119பா6 ௦7 50660. 

[5/6 54/04 த. சகோத்தி] 
சகோடன் 52270027 பெ.(ஈ.) 

பிறனுக்குண்டான கருப்பத்தோடு 
திருமணமான பெண்ணிடம் அந்தக் 
கருப்பத்திற் பிறந்தவன் (மநு.9, 173): 501 
0690118 6 ௨௦௭ 7ல் பர் ளா அர 
௱ன806, 88 1606௪0 கார் உ ட்ரம் ௦6 
௦1 1///6 ஐ ப்ரச 

[5/ம். 5௪728௪: த. சகோடன்.] 
சகோத்திரன் 5270//2, பெ.(ஈ.) ஒரே 

குலத்தில் பிறந்தவன்: ௮ 1/௮ ௦0 
(௦ (6 56 (0/௪. 

த.வ. ஒரு பிதிரன், ஒரு கிளையன். 
[54. 52-70 த. சகோத்திரான்./ 

சகோதரன் 5௪900௮௪, பெ.(ஈ.) 1. உடன் 
பிறந்தவன் (சூத.ஞான.7, 15): ௦16. 
2. தந்தையுடன் பிறந்தான். தாயுடன் பிறந்தாள் 
இவர்கள் மகன் (இ.வ.); 800 ௦4 16 724 5 
0௦1௭ ௦ ௦6 518161, ௦௦ப81. 

த.வ. பிறவன். 

[5/. 5௪/205 த. சகோதரர். 
சகோதரி 529022 பெ.(ஈ.) 1. உடன் 

பிறந்தாள்; 515197. 2. தந்தையுடன் பிறந்தான் 
தாயுடன் பிறந்தாள் இவர்கள் மகள் (இ.வ.); 
08001 ௦1 16 19175 ௦102 ௦ 
௦105 818161, ௦௦ப81ஈ. 



எண ப அ 199 சங்கரம்' 
த.வ. பிறவி. 

[5/1 5௪/2௦ த, சகோதரி] 

சங்க 2௪/19, பெ.(॥.) 1. கக்கம்; (6 80809 
௦வ101/ 16 வாறா-ற* 064௨6 (6 ஈர வா 
[6 680 ௦1 கார. 2. அக்குள்; 8ா௱-ற(( 
(சா.அக.). 

சங்கங்காட்டி லுமரி 522/19௪/1-2///477௮ பெ. 

1.) நாகர வண்டு; 8 0 ௦7 00108- 

0010௦பா௨0 06616 8பறற௦560 1௦ 1௨ பா 

(76 1166, 10 பா 801160 ஈ1௦ல்8 (சா.அக.). 

சங்கங்கோலகம் 327௮-2௪72, பெ.(1.) 

மிளகாய் நங்கை; 010055 [100 (சா.அக.). 

சங்கதோசம் 2௪/172-022௮, பெ.(.) 

பெற்றோர் தம் புணர்ச்சிக்குப் பிறகு 

குழந்தைகளைக் குளியாமற் தொடுவதால் 

ஏற்பட்ட குற்றம் (தோசம்); 8 ஈ௦ல்10 217601௦ 

1 மரியானா 0ப61௦ றகானாட லார ண, 

ாறா60/471613 87112 56608! ரர்சா௦௦பா56 

'ங்்௦பர் ஈவா ௨ 6௭7. 

/[5/1. 5௮/1-0201052- 

சங்கநாபி 22/97௪-/729/ பெ.(£.) 1. ஒரு கடைச் 

சரக்கு; 3 082981 ப. 2. வெண்ணாபமி; 

ரம ௨௦௦116 (சா.அக.). 
சங்கபதம் 277௪-0202, பெ.(ஈ.) 

அறநூல்களுளொன்று (வின்.); 8 11690456 0 

11 பப 12. 

[5/0 5௪//௪0௪02த... சங்கதம்] 

சங்கபாடாணம் 5272-222௮, பெ.(.) 
பிறவி நஞ்சு வகை (மூ.அ.); 8 ராராளவ! 0௦6௦ 

(சா.அக.). 
சங்கபோட்டம் 5௮72-2047, பெ.(॥.) 

புணர்ச்சி: 8லயவ! |ார்னா௦௦பா56 (சா.௮க.). 

சங்கமம் 5சரர௮7௮/7, பெ.(ஈ.) 1. இயங்கு 
திணைப் பொருள்; ௩10 0651ப765, 85 

0808016 ௦7 1௦௦௦௱௦1௦1, ற. 1௦ 2/௮“ 

2. சங்கமசொத்து (இக்.வ.); 018016 
௦௦௫. 

[5/0] /இர்ர2ா7௪த. சங்கமம்] 
சங்கமர் 5௪ர௪காசு, பெ.(॥.) ஒருசார் 

வீரசைவர்: 8 01955 ௦7 1//22-௮௪5, 003௨௫. 

[$/ம் 5௮7-௮12. சங்கமா] 

க. சங்கதோசம்/ 

சங்கமரூபம் 82/7927௪-7ப6௮,  பெ.(ஈ.) 
சிவவுருவம் (சங்.அக.); ௨ ஈ௱கா725160 10௱ ௦7 
5/2, 

[5/0 ௪௮/4-ர௮127700௮2 ஐ. சங்கமரூபம்] 
சங்கமலிங்கம் 82/2௮77௪-//17௮77,  பெ.(.) 

சங்கம வகுப்பினன் (வின்.); 0650 

௦௦/0 1௦ 116 /2/14/77௪ 560. 

/[5/ம். /அ1ர2772//122- த. சங்கமவிங்கம்] 

சங்கமாண்டி £௪/7௮2ரர் பெ.(ஈ.) 
1. இலங்கங்கட்டிகளுள் ஒருவகையார் 

(திருநெல்.); 8 8801 07 | 108815. 

2. இரந்துண்ணும் இனத்தாருள் ஒருவகையார் 

((இ.வ.); 8 5ப0-5601 ௦1 ௮7 02516. 

/சுங்குமம் - அசர்டி..] 

[5/ம 5௮/-7௮/112 2 த. சங்கமாம்./ 

சங்கயம் ௪/172௮/7, பெ.(.) ஐயம்; 0௦பம்(. 

'சங்கய மெய்தி பரேகாற்திக மாம்” 

(சனி 0ம.22 220) 
[5/0 2௮1922 த. சங்கயம்/ 

சங்கருடணன் 2//92//2௮2, பெ.(.) 

திருமாலின் ஐந்து நிலைகளுள் ஒன்று 
(அஷ்டாதச.தத்துவ.பக்.23); ௨ ௭7651904௦0 

01 1// 74, 88 065110/61, ௦0௦ ௦7 1௦பரா 

1//)/0192/77. 

[54 5௮74௮75௮22 த. சங்கருடணன்.] 

சங்கரசாதி 32/17௮9-2207 பெ.([.) கலப்புச் 

சாதி (சீவக.116, உரை); 160 095165. 

[5/ம் ௪௮17௮2 /20/2:த. சங்கரசாதி] 

சங்கரநமச்சிவாயர் 2௪/17௮/2-/72/772004/27/௮7 
பெ.(ஈ.) 18-ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்தவரும் 

நன்னூல் விருத்தியுரை இயற்றியவருமான 

புலவர்: 8 ௦௱ள?!(810 ௦ //ச4 160 0. 

சங்கரநாராயணன் 2௪/4௮2-123/௮௪, 

பெ. (ஈ.) அரி அர(ன்) வடிவமான சிவத் 

திருமேனி; ஈவா/*6519101 ௦7 0௦0 1ஈ (8 

௦௦௱ட்ா60 1 ௦7 5௪ 8ம் 1/5 ப: 
[560 சோ்ாசாசறை22 த. சங்கர 

நாராயணன்.] 

சங்கரம்! ௪௮௮77, பெ.(.) இனக்கலப்பு; 

ஈற்ம்பாக 01 085165. 

1 



சங்கரம்” 

[8/6 527-272... சங்கரம்] 
சங்கரம்” சேர்னாசா, பெ.(.) 1. போர்: கா, 

0௮106. 2. நஞ்சு; 001501. 

[5ம் 5௮/-ர௮22த. சங்கரம்] 
சங்கரர் சசரக, பெ.(ஈ.) போர்வீரர் 

(யாழ்.அக.); 21௦15. 

[5/4. 5௮/௮2. சங்கரர்] 

சங்கரன்! 7௮௪ பெ.(ஈ.) 1. நலஞ் 
செய்பவன் (சிலப்.10, 186, உரை); 015௦5 ௦7 
0800116568. 2.சிவன்; 8/௪. "சங்கரன் 
காண் “(தேலவா.725, 6), 3. பதினோரு (ஏகாதச) 
உருத்திரருள் ஒருவர் (திவா.); 3 பக. ௦௦ 
01 59.20.2202. 

[5/6 சர. /௮22த. சங்கரன்.] 
சங்கரன்” 2௪19௮௭, பெ.(ஈ.) கலப்பினத்துள் 

பிறந்தவன்; 8 61850 6௦ ௦4 3 ஈட 
0856, ஈர. 'சதுரவேதஞ் சொலுமிதனைச் 
செய்திடானேற் சங்கரனாய் விடுவன்" 
(சிவர. சிவடுஎண்டி..46) 

[51ம் 5௮7-272. சங்கரன். / 
சங்கரன்பெண்டிர் ௮/192721-0 210 பெ.(ஈ.) 

கவுரிபாடாணம்; ௮ 0௨0௮60 761087 0106 ௦4 
95801௦ (சா.அக.). 

சங்கராசனம் 5௪/927222ர௪௱, பெ.(ஈ.) 
இரண்டு கால்களையும் மடக்கி, 
பாதங்களையும் நெருக்கி, முகப்பின் மேல் 
நிற்கும் ஒர் இருக்கை (ஆசனம்); 9 0௦51ப6 1 
4008 ா801406 1 வக் 105 வ (8516 ௦0 
15 106௦௧5 நா 101060 1605 மூர!6 1861 
[8௮ 010866 [1916 (219121 (சா.௮௧.). 

சங்கராசாரியார் 5௮/19௮22அ0்/2 பெ.(ஈ.) 
அத்வைத மதநிறுவனரும் உபநிடத்து பிரமசூத்திரம் பகவத்கீதைகட்கு விரிவுரைகளும் பிற வடநூல்களும் செய்தவருமாகிய பெரியவர்; [ 
(69008 ௦4 கவ்வ ௦41௦8௦ 
௦ ௦௱ள(அ1௨௦ ௦ பூரவா165805. 62/௪ 504/2 80 0௮08200113 0 காரு ௦194 ௩௦1 16 5881௭1. 

[516 5௪/14௫72௦202 5. சங்கராச்சாரியர் ] 

6 0612018160 
இரு வாம் வபர 

134 சங்கருடம் 
சங்கராதனம் 227௪122227, பெ.(ஈ.) 

இருகால்களையும் மடக்கி இருபாதத்தையுங் 
கூட்டி நேரேயூன்றி இருகான் முகப்பின்மேல் 
நிற்பது (யாழ்.அக.); ௮ 5181010 0051பாச டர் 
1695 09 80 1661 ௦01086 1௦021௪. 

[5/1 5௮-௪2. சங்கரன் ஆதனம்? த. 
சங்கராதனம்,] 

சங்கராந்தி 2௪79௮7370/ பெ.(1.) சங்கிராந்தி 
பார்க்க; 566 2/0 

[5/0 5௮7/2 ௧, சங்கராந்தி] 
சங்கராபரணம் 2௮/194720௮/2/1/77, பெ.(.) 

பண்வகை (பரத.இராக.55. உரை); 8 5060141௦ 
ுஓி௦ஞ் 06. 

[5/4 2௮//௭20௮௮௭2 த, சங்கராபரணம், 7 
சங்கராவாசம் 22/174722227,  பெ.(.) 

கருப்பூர வகை (மூ.அ.); 8 80 ௦7 ௦80௦. 
[5/7. 5௮7-225 த. சங்கராஉாசம்,] 

சங்கரி! 8௪9௮77 பெ.(1.) மலைமகள் (பிங்,); 
1/4/8௮0வ. 

[5/8 3௪/7 த. சங்கா? / 
சங்கரி“-த்தல் சரக் 4 செ.கு.வி.(3.1.) 

அழித்தல்; (௦ 065110 ஊொர்ர216. 
[5/8. 2௮-22 க. சுங்கறி-.] 

சங்கரீகரணம் 5௮/19அ௮்ளாசாசா, பெ.(ஈ.) 
இனக்கலப்பு (வின்.); ஈச ௦4 025165. 

[56 52/-/27429/212 க. சுங்குரீகரணாம்/ சங்கருடம் 52/12/0477, பெ.(.) எதிரிடை . 
(யாழ்.அக): 0000514௦. 

[5 5௮/127522 த. சங்கருடம்] 



சங்கரோகம் 
135 சங்கற்பநிராகரணம் 

சங்கரோகம் 5-/17௮:27௮, பெ.(ஈ.) வளி சங்கலிதம் 5௯7௪௪12௪77, பெ.(ஈ.) 1. கலப்பு 
(வாத)கோழை (சிலேட்டுமம்)களினால்இரண்டு 
தாடைகளிலும், சிவந்து, வீங்கிப் 
பழுத்துடைந்து மூன்று நாளைக்குள் இறப்பை 
யுண்டு பண்ணும் ஒரு நோய்; 9 றா(௨0 ஈாசர்6 
015295௦ ॥ா ௩/௦ ௨10516 86 ாரிவா6ர், 
9௮05 588019 ஈர் ர௪௦௨5$ ௦4 1௨ றல 
20 16 081801611511௦ ஓப0ச14௦ ௮1:௦5 
115 82068௭8௭௦௦, [65ப!(1ஈ0 11 8 1௮1௮] 
(உபாலி மார்ரா ரக ளூ/26, றா௦0ஷ்டு 
படர்ய்வக (சா.௮க.). 

[5/6 ௪௮/4(2-70922த. சங்கரோகம்,] 

சங்கலவகோட்டம் 52/102/1/2-42]72/77, 

பெ.(1.) பேரொலி ஆரவாரம்; &£801கா 005105 

- 08105 8060105ப5 (சா.அக.). 

சங்கலம்' 2௪௯19௮௪77, பெ.(1.) சங்கலனம் 
பார்க்க (சங்.அக.); 866 52/14௮27௪/17. 

சங்கலம்” 2௪/9௮, பெ.(ஈ.) ஊன் 
(யாழ்.இக.); ரி, ஈம் 

[5/0 /௪/19222 த. சங்கலம்] 
சங்கலனம்! ௮௪௮/7, பெ.(ஈ.) 1. கலப்பு; 

௦1010, ஈச்ச ஈம்ர்பா6. 2. சங்கலிதம்,” 
பார்க்க; 896 52/17/0277]. 

[5/0 5௮0௮22 த. சங்கலனம்] 

சங்கலனம்” 2/97௮௪௮௮/, பெ.(ஈ.) 

தொகுக்கை; 0௦01160110. “நீர்வேலிச் 

சங்கரபண்டித ரவாகளாற் சங்கர் 

செய்யப்பட்டு... பதிப்பிக்கப்பட்டது ” 

(தாகுபாலை, முகப்புப் பக்கம்), 

[5/6 5௮/(௮௮7௮2 த. சங்கலனம்/] 

சங்கலார் சரசு, பெ.(.) பகைவர்; 

ாா/௨5, 1065. 'சங்கலாரிடை வைத்த 

சக்கரத்தை ” (பாரத..புதின் மூ. 742). 

[8/0 5௮/02 த. சங்கலார.] 
சங்கலிகிதம் 5௪/19௮/9, பெ. (.) சங்கர் 

லிகிதர் என்ற முனிவரிருவரால் 

இயற்றப்பெற்றதும், அறநூல் பதினெட்டனுள் 
ஒன்றுமாகிய நூல்; ௮ 585187 16 6௦0 ௦0 

ரப 18/7 06501060 04௦ 518065, 2௪/477௪ 
ாெிள்ரக, ௦௬௨ ௦7 18 ௭1௪-724 

- 79/% ததெ்ப௪-/000/422 த. சங்கிலிகிதம்.] 

(பிங்); 010/0, ஈர்சாற்ல்பாக. 2. எட்டு 
(அட்ட) கணிதங்களுள் ஒன்றான எண் கூட்டல் 
(பிங்); (றாக1ர.) ௨001110, 800160211௦, 
5பா௱எஉுெி்ாொா,, 016௨ ௦7 ௪/௪-20/027 

3- குறித்த கணிதமுறை யொன்றன்படித் 
தொடர்ந்து செல்லும் எண்களின் தொடர் 
அல்லது அவற்றின் கூட்டல்; (1/௮1/.) 
0001688100, 88/65 ௦7 ஈபாமமஊா5 ௦ 

பெவார்(165, 1௦6850 ௦1 0601685810 

20001089 1௦ 806௨ ௭௭/05] 0027. 

/5/ம. 5௮/-/2//22 த. சங்கவிதம்.] 

சங்கவாதவத்திரோகம் 2/1721,2/20/௪/0 
7094/77, பெ.(॥.) வளி (வாயு)யானது கீழ் 

வயிற்று முகத்தை அடைத்து நீரை உள்ளில் 
சேர்த்துக் கட்டுப்படுத்துவதாலேற்படும் நோய்; 

5ப0ா688100 ௦7 பார்்6ீ 006 1௦ புஷப 

றாவவ!!ா0 பற௦ா 6 008051 ௦ம் ௦7 

[6 ன (.6., 26001 ௦ 0வ! 6010, 

80 ௦68ப010 6 பாளிராக (சா.அக.). 

த.வ. அடிவயிற்று கழலை. 

சங்கவிடம் 5௮/21/2577, பெ. (ஈ.) 

1. வெள்ளை நஞ்சு; '4/4116 815860. 2. பாம்பு 
இன நஞ்சு; ராவ! 001505 (சா.அக.). 

சங்கற்பசிராத்தம் 22719௮2/02-97202777, பெ. 
(॥.) வேள்வி நெருப்பின்றி இறந்தோர் 
பொருட்டுச் செய்யுஞ் சடங்கு (சிராத்தம்); 

(7௮7.) 6 2720௪ 06110160 11௦பர் 

5801741014! ௦01௪74௦15. 

[5/0 5௮/-702742020122 த. சங்கற்ப 

சிராத்தம். 

சங்கற்பஞானம் 2௪/172/0௪-722௮7, பெ.(ஈ.) 

அறிவிற்குரிய அறிவு அறிபொருள்கள் (சி.சி. 142, 
சிவாக்.); ரவ846 0ா௦0/6006. “ஞானம்” 
(அி.சி 77 .2 அயா... 

[5/1 5௮/4/-0௪- 60 8272-4 5/௪... 

க. சுங்கற்பஞூரனம்.] 
சங்கற்பநிராகரணம் 52/9௮/02-/7724:27௮7, 

பெ.(1.) மெய்கண்ட சாத்திரங்களுள் 
ஒன்றானதும் உமாபதி சிவாசாரியரால் 



தத்தத் 156 சங்காதோசம் 

இயற்றப் பெற்றதுமான நூல்; 9 16) 6௦௦௩ 0 

£௮௮ 58/20/27௦2 1௦500௫ 0 பர722௪2- 
்202/2 0௨10 8 518121 8௨0 

[61121௦ ௦7 6௨ 0௦041185 ௦7 5006 ௦7 16 

8௪ 86018 7618160 1௦ (6௨ 58௱௦ 

5/001)2722, 016௦7 14 7242705-22௮7, 

[5/1 5௮//40௮-/-24௪72722 த.சங்குற்ப 

திராகரணாம்.] 

சங்கற்பம் 5௮/14/0217, பெ.(ஈ.) 
1. உறுதியுள்ளம் (மனோநிச்சயம்): ஈவா1௮] 
“65016, 50188 4௦, சேசரனாாாா81107. 
2. சடங்குத் தொடக்கத்தில் அச்சடங்கினைச் 
செய்வதாகக் கூறும் உறுதிக் கட்டுரை: ௮ 
06081௪1(/௦ ௦1 1ஈர்கார்ா ௮௦௨ ௮4 (16 
மோகா 04 எரு ஏ்பகி. 3. ஒருவன் 
தன்பட்டறிவால்பொருளின் குணங்களினின்று 
இன்னபொருளென்று துணியும் துணிவு 
(சி.போ.பா.2, 2, 171): 84ா௱க௦ ௦ ௮ 
00])601 1௦0 8 00181067811௦ 674 116 
0006811165. 4. கருத்து; 0பாழ௦5௦, ராங், 
06510, ௮114௨. 'ரறைதாற் 
சங்கற்பவிதிப்படி ” (கிரு .விளை. 
மயைகது வச. 18). 5. கொள்கை; 0௦௦17176. 
'அழகிது நீங்கள் சங்கற்பம் நிராகரித்தமை” 
(சங்கற்ப. பாபி) 6. மனப்பாங்கு (சித்தவிருத்தி); 
*01/40ஈ, ஈ6ா1வ! 80110. 'அடத்தக்கது 
மனச்சங்கற்பம் " (திருக்கருவைகலவித்..33) 

ஐ.வ. மனவுறுதி, கடைப்பிடி. 

[5/0 5௮/-௦௮2 க. சங்குற்பாம்] 
சங்கற்பமாசம் 5௮119௮102-772227,. பெ.(1.]) 

1. சாந்திரமான மாதம்; 1பரகா ௬௦1 
2. இரண்டு காருவா 
கொண்ட மாதம் 

(அமாவாசைகளஸை)க் 
(விதான.குணாகுண.84, 

உரை); 8 508 ஈர! வரர் ௫௦ ஈவு 1௦௦ 5 ௦௦௦பா 
த.வ. இரு காருவா மாதம். 
[சங்கற்பம் 4 மாசம், ] 
மாதம் 2 மாசம், 

சங்கற்பனை 519௮210௮௮1 பெ ன .) சங்கற்பம் பாக்க; 566 5௮//92/0௮_. 

[5/1 5௪/1-204722 த... சங்கற்பனை..] 

சங்கற்பனைஞானம் 2//7௮:027-௮0727௮, 

பெ.(॥.) சங்கற்பஞானம் பார்க்க: 86௦ 
2௮/19:3/,02-/2477. "ஞாதிரு ஞான ஜே.யற் 
துங்கி கானஞ் சங்குற்பளை ருரானமாகும் '” 
(சிசி 77 2) 

[57. 5௮/2௪/2722 த. 
சங்கற்ப ஞானம். ] 

சங்கற்பி-த்தல் 2௪1௪௮4, 4 செ.கு.வி. (:/.) 
உறுதி செய்து கொள்ளுதல்; 1௦ 01சர௱ரஈ௪, 
165046. 'தவரைப் மீரானுக்கே சங்குற்பித்து 
(திய தாய்ச், 1 47 

த.வ. உறுதியேற்றல். 

[5/0 5௮/-0௪2 த... சங்கற்மி-.] 
சங்கற்பிதம் 5217௮1௦/2௮77, பெ.(ஈ.) முன்னே 

உறுதி செய்யப்பட்டது (சி.சி.2, 59, ஞானம்); 
ப்ல்மர்ர்் ங்க யர்! ௦ா நா6 - வாரா. 

த.வ. உறுதிப்பாடு. 

[5/1. 5௮-22 கூ. சங்குற்பிதம்,/ 
சங்கனனம் 2சரசாசான7, பெ.(.) நரம்பு 

(சூடா.); ॥ு/65, (8005. , வா. 

[$/4. ௪௮ர7-/7௮7௮7௪- த. சங்கனனம்,] 
சங்காசம் 2722௪7), பெ.(ஈ.) ஒப்புமை 

(வின்.); |18655, உரிவி, ௨6௨௮௦6. 

[$/1. 5௮7-622 த. சங்காசம், / 
சங்காடகம் கரச, பெ.(ஈ.) 

கொக்கோகத்திற் சொல்லியுள்ள 64 கலைகளில் 
ஒன்று; ௦08 ௦7 (06 64 ஐ௦51பா௪5 1 16 
8௱மா806 07 ௦ 8ஓ)005| (ஈரலா௦௦பா56 மர் 
றன், 0650171960 ஈ 1௨ 8௦/6 5017௦6 07 
06 8906 ॥2௱௦0 010008௱பார் (சா.அக.). 

[5/1 5௮/-64122ஐ. சுங்காடகும், ]/ 
சங்காத்தி கதத பெ.(ஈ.) தோழன்; 11610, 

ஈரா ௨16 90081 $வா௦6, ௦௦றவா/௦ஈ. 
'அளகைக்கோள்றன் சங்காத்தி” (தேவா. 
286, 5) 

[5 52//-9772122 த. சங்காத்தி!] 
சங்காதோசமப் 52/17.2-/0.2-/77, பெ.(ஈ.) 

பேய்க்கோளாறு: 860011௮௦ 0௦88685101. 
[5/4 2௭/12: த, சங்காதோசம். ] 



சங்காரகர்த்தா 
137 சங்கிதை 

சங்காரகர்த்தா 2௪17௮2-/2) பெ.(ஈ.) சங்காவர்த்தம் 3௮12-௮௮77, பெ.(ஈ.) 

(அழித்தற் தொழிலைச் செய்பவன்) சிவன்; 

5/2, 86 (6 0651710061 07 (06 ௩௦1105. 
/[5/01.5௮77-/047/24/47722த.சங்கார காத்தா] 

௬.௧௫. கருத்தன் 2 51. பா 

சங்காரம்! ௯72௮77, பெ.(.) 1. அழிக்கை 

(சூடா.); 0681ப0110ஈ, 8௧1/௦, 

015501/பர்௦ ॥॥ 9௨௭௭௮1. 2. மூலகாரணத்தில் 

அனைத்தும் ஒடுங்கும் உலகவஹிவு (சி.சி. 1, 33, 

ஞானப்.); 06110010/ 06581ப014௦ ௦4 16 

பாங்ா56 உப 11௦ 16 ஜா௱ாப6 நரக௪, 

௦6 ௦1 2௪/72௪-0/11/:2/77, 0.1. 3. அடக்குகை 

(வின்.); 565510, ॥251 வாரா. 

[5/7 ௧௮7-242 த. சங்காரம்] 

சங்காரம்” 22/192:௮/77, பெ.(.) சங்காரித்தம் 

(சூடா.) பார்க்க; 566 2௮/12/7727. 

[5/4 ௪௮77-௮:2த.சங்காரம். 

சங்காரமூர்த்தி கோஅச-7710] பெ.(॥.) 

அழித்தற் தொழிலைப் புரியும் சிவன்; அ௮ந்2, 116 

00௦0 ௦1 0651ப0110. “சங்காரமூரததுி' 

ஆறுமாக "(அி.சி.7 47 பாறை... 

[9/௩5௮7-/௮ 101/2 த.சங்காரமூரதிதி! ர 

சங்காரன் 5அரஏக2, பெ.(ா.) அழிப்பவன்; 

065110/2.  "'அந்தகாசுர சங்கரனை 

(கி௨உரக.கத்து1 15), 

[58ம் சனா7-௮௪2 த. சுங்காரன்.] 

சங்காராதனம் 5௪7742-020௮77, பெ.(ஈ.) 

7 

ஓகவிருக்கை (யோகாசன) வகை 

(தத்துவப்.108, உரை); (௮௮௬௪) 8 4091௦ 

0௦51பா6. 

/சங்காரா(ம்) - ஆதனம். 

5/4. 5௮71-0௮௮2. சங்காராம்] 

சங்காரி சர்ச் பெ.(1.) குதிரைவாலி (மலை.) 

[1015௦-191 ஈர. 

[5/6 ௪7-௮2 த. சங்காரி 7] 

சங்காரித்தம் சசரக, பெ.(ஈ.) ஏழு 

மேகங்களுள் பூவைப் பொழியும் மேகம்(பிங்.); 

௦௦54௮ 0௦ப0 கரன் ஈவது ரில, 06 ௦1 

24127-/772074/77, 0.4: 

[5/5 சனா-1]122 த. சங்காரித்தம்.] 

சங்கினுட் பக்கத்துச் சுழியைப் போன்ற முறிவு; 

2 பி௦ 125ாட்பார 16 (ரான 5றாவ! ௦4 9 

ள், 8ஈ பீ௦ன ௦074 8 5ழா௮! 10௱ (சா.அக.). 

சங்காவியத்துக்குப்பார்-த்தல் 5௪//92- 

(/)/2/1ப/440-2-0௮/-, 4 செ.கு.வி.(3.1.) 

பேதலிப்பு நீங்க மந்திரித்தல் (யாழ்ப்.); 1௦ 

2110 ௫ ௱8016 1௦ [6/௨ ௦06 ற்௦ [8 

வான. 

[8/4 ௪௮/120/0௮/22-த.சங்காரியம் 4 பாா..] 

சங்காவியம் 2௪/12/௮177, பெ.(ஈ.) 

அச்சத்தால் நிகழும், தன்வயப்படா (அவச) 

நிலை (யாழ்ப்.); 51216 01 றவா(0. 

த.வ. பேதலிப்பு. 

[59/1 ௮௪0௮௮2 த. சங்காவியம்/ 

சங்கான்பெண்டிர் 22427227௭4 பெ.(ஈ.) 

கவுரி பாடாணம்; 8 ௨021603610 0406 ௦7 

256 (சா.அக.). 

சங்கிதம் 224/௪, பெ.(॥.) ஐயப்பட்டது 

(சி.சி.6, 5, சிவாக்.); 121 ஈர்/௦4் 15 பெல5060 

௦1 0௦ப0160. 

[8/4 2௪/௪2 த. சங்கிதம்] 

சங்கிதன் 52/79/௪௮12, பெ.(1.) தீரமில்லாதவன்; 

2 (00650 (சா.அக.). 

சங்கிதாமந்திரம் 55/12/22-7727ப174/77, 

பெ.(.) மந்திரவகை (தத்துவப்.70, உரை); 

($2ந்௮) ௨ 000] ௦4 ஈவாரா௯5. 

[சங்கிதா - மந்திரம்] 

[9/4 சர்ச் 2 த. சங்கிதா] 

சங்கிதை சு பெ.(॥.) 1. செய்தித் 

தொகுதி; தொகுப்பியம் 6016040, 918051/6 

௦௦௱ரரி௮4௦, எரு ஆ பி௦ விடு ௮ா௮1060 

௦௦116௦/௦ஈ ௦7 1255 00 48௭565. "வாயு 

சங்கிதை ” 2.திருமறையை (வேதத்தை)ப் 

பதப்பிரிப்பின்றித் தொடர்ச்சியாக ஓதும் பாடம்; 

2௮ ௦௦1/ஈப௦ப5 ராலி (லம் ௦7 106 202), 

மாரா௪0 ௦பர் ௦7 (0௨ 080௧5 0 10(610பவ] 

005 094 றா௦0ஊ ௦615 8கா065. 

3. மறையின் (வேதத்தின்) ஒரு பகுதி; 16 
௦௦1௪௦(௦ ௦4 ௱கார்க5 ॥॥ 59-20, ௪10. 



சங்கியை 138 சங்கிரமி-த்தல் "ஒட்டரிய சங்கிதைகளும் " (கலி. 770). | சங்கிரமணம் 52/10/:2/77.21742/77, பெ. (ஈ.) 
4. வரலாறு (இலக்.அக.); 181௦௫. 

[5/4 527-642 த. சங்கிதை] 
சங்கியை 2சழந்ச் பெ.(ஈ.) 1. எண் (சங்.அுக.); 

பம் ௪. 2. எண்ணிக்கை; 0௨/0ப/8110, 
[6001/19. 3. மதி (புத்தி) (இலக்.அக.); 
ர் 6௦. 

[5/0 5௪/22 த. சங்கியைப] 
சங்கிரகக்கிராணி 5௮/10242-/-/02] பெ, 

(ா.) வயிறு பொருமி, சோறு செரியாது, 
எருவாய் (அபானம்) சூடாகி, வாந்தி, மயக்கங் 
கண்டு, கண்ணிரண்டும் சுழலும் ஒரு வகைக் 
கழிச்சல்; 8 1௦0 ௦4 பசொர௦௦8 ௦87௮01615௨ 
0 (06 1010௦ ஷோட1௦க 42. பாமர 
1௦186, 1ஈ 16 51௦௮௦, 10106511௦0, 
பார, யாரா ஐவ ௮4 (06 வாப5, 1 வள, 
கொப்பு, 0100010௨55, ரபி சீ ர௨ ஞு 
616. - பளார்எ(6 வலா௦6௮ (சா.அக.). 

[5/1 5௮-2௪ 4 ௮௪5 த. சங்காரத் 
ரணி] 

சங்கிரகக்கூர்மை 5௮/127222-/-/177714 பெ. 
1.) கடலுப்பு (வின்.); 8௪9-9௮1. 

சங்கிரகம் 8௪ஈ7/27௮ பெ.(1.) சுருக்கம்: 
௦௱டவஊயப௱. 8100ல். 601௦௨6. 
'தாக்கசங்கிரகும் " 

த.வ. சங்கிரகம். 

[5/1. 5௪7-9௨4 த. சங்கிரகரணம்,] 
சங்கிரகி-த்தல் 5சரரர்சஏட் 4 செ.கு.வி.(.].) 

சுருக்குதல்; (௦ 1096, 5ப௱ா௱156. 
இப்கூன்று விருத்தத்தினானும் சங்கிரகித்தச் சொன்ன" (௪.௮7 74, சிவாரக்), 

[5/0 227-97௪/௪5 5. சங்கிரக. சங்கிரந்தனன் 5௮2௮10271௧ பெ.(ஈ.) இந்திரன் (பிங்.); 11௮. 
[5 521-௮௮௧ 

சங்கிரம் 5], பெ 
]பாட6, 70. 

[5/0 22௩, /2/1922 ௧. சங்கிறம், ] சங்கிரமசாதி 52/12141772-2.20]] பெ.(ஈ.) ஈங்கரசாதி பார்க்க ] - 2௮/44/2241 சண்கம் ஞ் 

த. சங்கிரந்தனன்.] 
(॥.) காடு (பிங்: 

1. ஒரு கோள் ஓர் ஒரை (இராசி)யிலிருந்து 
அடுத்த ஓரை (இராசி)க்குச் செல்லுகை: 
(ா0ா.) 0855806 ௦7 8 ற12௱எ் 11௦ 06 
5191 ௦1 146 200120 1௦ ௦௪. 2. கதிரவன் 
ஓர் ஒரை (இராசி)யிலிருந்து அடுத்த ஒரை 
(இராசி)க்குச் செல்லுகை: (511௦ஈ.) 8பா'6 
09$5806 100 06 8101 ௦7 (௨ 20015௦ 16 
2௦12. 3. கதிரவன் (சூரியன்) ஓர் ஒரை 
(இராசி)யிற் புகும் காலம்; (&547௦ஈ.) 601 
பராச ண்னா 16 பா வாராக 9 5101 ௦7 16 
200180. 

த.வ. ஓரைச்செலவு. 

[5/4 5௮7/-//277௮725 த. சங்கிரபணாம் / 
சங்கிரமதுருவம் ௮/10//41772-1பப/1/2177, 

பெ.(ஈ.) புதுவருடம் பிறக்கும் நாட்பொழுது 
(வின்.); (451701.) (0 4௪ ௦7 0 எ காள் 
6 ஈவு னா ௦௦௱௱ 0௦%. 

த.வ. புத்தாண்டு நேரடி. 
சங்கிரமம் சரரர்காரசா, பெ. (ஈ.) 

1. சங்கிரமணம், 1, 2 பார்க்க: 5626 
54/1/ர்2ா1௮ச "சரதர சங்கிரமத்தினும் ” 
(தான, தெய்வவி 7). 2. சென் று பற்றுகை; 
661100, 90௦௭0௦8019, வார்சா ரார்௦ 
[ஓலின் "அித்தக்கள்றிச் சடத்துக்குச் 
சுங்கீர்மங் கூடாது” (௪2௪.5, 25) சி௨ஞா.. 

[5/0 5௪7-7௪2 க. சங்கிரகம்] 
சங்கிரமி-த்தல் 5௮/௭ 4 செ.கு.வி.(4.1.) 

1. ஓரை (இராசி) மாறுதல் (விதான. 
மணோாகுண.81); (45170ஈ.) (௦ 0955 *௦௱ ௦1௦ 
5190 ௦1 (65 200180 1௦ ௮௦118. 
2. நோய் பரவுதல்: 1 56௮80, 95 8 ௦01801005 015686௨. 3. சேர்தல்; 1௦ 9௦, 560பார, கா(௪. 'சசல்வன் இருவருள், 
அ்மானின் மாட்டுஞ் சங்கிரமித்துச் சென்று "சிபா 77 2 பக்,75), 

ஐவ. கலத்தல். 
[5/4. 5௪/45 த. சங்கிரமி-.]. 



சங்கிராணி 

சங்கிராணி 2௪/20] பெ.(.) வயிறூதி, சீழ், 
சீதம், நெய் போலும் மற்றும் பல விதமாய்க் 
கழிந்து, எருவாய்க் கடுத்து, வலியை 

உண்டாக்கும் ஒரு வகைக் கழிச்சல் (சீதபேதி); 
௮ 80016 1௦ ௦1 ஞ்56ார்€ரு 8000002160 

டூ 0151815100 ௦7 800௦0௨, ௱ப௦௦ப5 

018008106௨, 985810 ௦7 81௦௦1 11 ௮1160 

1௦, ராரா ௦716௨ வாப5 சர(8ா060 ரட் 
வி 610. (சா.அக.). 

[5/4 5௮/4-912/௮0 த. சுங்கிராணி] 

சங்கிராந்தசமவாதம் 2௪/772472௪- 

௮4/7721/202/77, பெ.(.) பாசுபதம் (சி.போ.பா. 

அவை. பக்.50); 8 51/௪ 860. 
/சங்கிராந்த(ம்] 4 சமம் 4 வாதும்] 

[5ம் 5௮/- 2722... சங்கிராந்தம் - ஐ. சபர் 

* ஒர். /212/ 

சங்கிராந்தவாதசைவன் 2௪/2727220:202- 
ற, பெ. (.) சங்கிராந்தவாதி பார்க்க; 

56௦ 52/1274/702-1/207 

சங்கிராந்தவாதம் 2ச//ர72705-4202/7), 
- பெ.(ஈ.) மலம் நீங்கிய ஆன்மாவின் கண் 

திருவருள் தோன்றும் தன்மை, அதனை அருள் 

வடிவம் என்று கூறும் சமயம் (சங்கற்ப.11); 

( 5௬௮) 106 0௦016 1௦ ௭௦105 121 (௦ 
018௦6 ௦014 5/௨ ஈஊரி6௦15 [15617 1ஈ 6 50ப! ॥॥ 

[5 61760 81916, ராடு 4 8ஈ ஊட் 

௦4 பெரு வர். 

த.வ. உள்ளங்கோயில் கோட்பாடு. 

[5/. 5௮/7-/72/7/2-202த. சங்கிராந.த 

வாதும்] 

சங்கிராந்தவாதி ௪/ரா2702-0201 பெ.(1.) 
சங்கிராந்தவாத சமயத்தைச் சார்ந்தவன் 

(சி.சி.9, 1, நிரம்ப.); 1௦1௦41 ௦7 (6௨ 0௦௦16 

௦1 5௮/127477020:202/77. 

[9/4 அளக பசலி): ௬. சங்கிறாந்தவாதி/ 
சங்கிராந்தி-த்தல் க௪ரரர74724, 4 செ.கு.வி. 

(1.1. தொடர்புபடுத்தல்; 1௦ 6௦8008 
௦0௦1160160, 7151௦0. "முத்தான்.மாவிற் 
சிவசத்தி சங்கிராந்திக்கும் ” (சி.சி. 70, 7 

ரநாரச.ப்], 

139 சங்கிருதி' 

[5/0 5௮/4-727022 த. சங்கிராந்தி] 

சங்கிராந்தி சசரக] பெ.(ஈ.) 1. மாதப்பிறப்பு; 
௦690 ௦7 8௱௦ரர், 885206 07 (6 கபா. 

170 ௦16 8191 ௦7 176 200150 1௦ வா௦்்6. 

அசில் சங்கிராந்தி தன்னோடயனத்தில் 
(சரம்சா-ந14 ௪௫ ௮௯.). 2. பொங்கல் விழா 

கொண்டாடும் தைமாதம் முதல் நாள்; 18], 

வ ,90/14௮7-,0௮749௮ 15 0616019160. 

த.வ. மாதநாள், மாதப்பிறப்பு. 

[5/4 ச்ச். த. சங்கிராந்தி] 

சங்கிராமம்' சேரசா27727, பெ. 

மலைமேல்வழி (யாழ்.அக.); ரி! ந. 

[5/1 5௮/27 த. சுங்கிராமம்.] 

சங்கிராமம்“” ச்சர? பெ...) போர் 

(திவா.); 6/2, 624/6. 

[5/0 5௮/-212/7722 த. சங்கிராமம்/ 

சங்கிராமவிலக்கணம் 52/10/12/77.2-1/- 

/2/42௪177, பெ...) அறுபத்துநான்கு 

கலைகளுள் ஒன்றாகிய போர்த்தொழிற்கலை 

(வின்.); 411 ௦7 /27816, 006 ௦1 ௮7:ப/02/10772/0- 

[24 0.3. 

த.வ. போர்நூல். 

[/சுங்கிரராம(ம்) - இலக்கணம் சங்கிரா1ா(1ம0] / 

[561 5௮/-ரா222 க. இலக்கணம்] 

சங்கிரியம் ச௪/ரசரந்/77, பெ.(.) நெய்: 9166, 

014171150 மபர் (சா.அக.). 

சங்கிருதம்' 5௪97/0277, பெ.(ஈ.) வடமொழி 

(வின்.); 58151எர். 

[54ம் 5௮77-5-/1192 த. சங்கிறுதம்./ 

சங்கிருதம்” க௪ர2ப227, பெ.(॥.) கலப்பு 

(யாழ்.அக.); 166. 

[5/1 ச௮ா-(02 த. சங்கிருதம்./ 

சங்கிருதி' சர்ப பெ.(॥.) ஒற்றொழித்து 

ஓரடிக்கு 24 எழுத்துக் கொண்டதாயத் தமிழில் 

வழங்கும், வடமொழிச் சந்தம் (வீரசோ.யாப்.33, 

உரை); ராஊ்/0வ (02 ௦1 24 [611675 6651௦ 

௦4 ௦005012115 800160 ரா௦ா 5௮1567. 

த.வ. வடசந்தம். 

[54% சரபர்” த. சங்கிருதி, 7 

ரீ 

7.) 
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சங்கிருதி* சேர்சாபள் பெ.(॥.) பேரழிவு; த.வ. வாணன். 

06511001௦1. [5/5 52/-0//22 த. சுங்கீதம், ]/ 

[51 சனா. த. சங்கிருதி/ சங்கீதக்கியானம் 5௪/19/09-/-/00/:2௮, 
சங்கிலிகரணம் 2ச/1//(2௮1௮77, பெ.(1.) 

இயற்கைக்கு மாறான புணர்ச்சி (யாழ்.அக.); 

பாரஃ்பால ௦04௦. 

த.வ. வன்புணர்வு. 

[5/0 க௮்/ா22 த. சங்கிலவிகரணம்.] 

சங்கிலிதம் 5௪/19/9௮77, பெ.(॥.) சங்கலிதம் 

பார்க்க (0.); 566 22/19/0௪77. 

[5/1. 5௮7-1௪2 த. சங்கிலிதம்] 

சங்கின்குடியோன் 5௪/9/7-//ஸ்2ஈ, பெ.(ஈ.) 

நாகரவண்டு (யாழ்.அக.); 8 0010-0010 ப[60 

06௦16. 

சங்கின்னராகம் 22/2/72-27௮77, பெ.(ஈ.) 
ப்ப.) ௨ 82601110 தனிச்சிறப்புடைய 

பண்வகை (திவா.); ஈவ1௦ஞ்-ட/06. 

[5/1.5௮/7//2-12722 த. சங்கின்னராகம். / 
சங்கினி சரத பெ.(ஈ.) 1. காமநூல்கள் 

கூறும் நால்வகைப் பெண்களில், மூன்றாம் 
வகையினள் (கொக்கோ£.1, 11-14); (£1௦(.) 10 
பாம் ௦1 (௨ 10௦பா 0185565 11௦ வர்ல 
்்றொ6் ௭6 0858511160 11 277௪-525௪. 
2. பத்து வகை நாடியு ளொன்று (சிலப்.3. 26. 
உரை); 8 6010௮ 1ஸ்ட்ப/கா 2556] ர 156 
ப்றவா 6௦0, 006 ௦74 (252-122 0.5. 
2. சங்கங்குப்பி (மலை.); 810௦47 ௦1 

[5/0 சங்கிரக த. சங்கினி] 
சங்கீதக்கச்சேரி 5௪/49/02-/6/2204 பெ.(ஈ.) 

துணை இன்னியங்களுடன் நிகழும் 
பாட்டரங்கம்; ஈப516 9670 3௦௨ ங்ர் 
200௦00௦௮1௱ளா5 . 

த.வ. பல்லியப்பாட்டரங்கம். 

[5/6 5௮/-0//2- 04. எட்கா த.சங்கீதக் 
கச்சேரி] 

சங்கீதக்காரன் 529/௪ பெ.(ஈ.) 
1. இசையில் வல்லவன்; ரப516191. 
2. கிறித்தவப் பாடல்களைப் பாடுவோன்: 
05வ௱(5ர. 

[சங்கீ தும் 4 காரன்..] 

பெ.(1.) இசையறிவு; (0௦11/௨00௦ ௦4 ஈப561௦, 

51 றப. 

[5/. 

பானம். ] 

சங்கீதசாகித்தியம் 2௪/47/02-222/00/௮_, 
பெ.(ஈ.) 1. இசைப் பாடல்கள்; (19௨ லார்5 ௦1 

௱ப51௦ வா 006810.. 2. இசைப் பயிற்சி 

(யாழ்.அக.); நா801௦6 | (6 8 ௦7 ராப5/௦. 

த.வ. பண் இலக்கியம். 

5௮/-2//2-/72722 த. சங்கீதக் 

[5/. ௮ர-ர/ச-சர்ற்ச2 த. சங்கீத 

சாகித்தியம், / 

சங்கீதப்பாரி 2௪77/0௪-௪-2௮7  பெ.(ஈ.) 
பாட்டுடன் ஊர்க்காவல் செய்யும் இராக் 

காவலாளர் (150.); ஈரம் ௩2ம் ற் 11௦ 

516615 கா ாஎ்பறளார்வ! ஈப5(6. 

த.வ. இராக்காவல்பாடகன். 

[5/4 5௪/7-9/12-(0/.,0௪//22 த. சங்கீதப்பாறி] 
சங்கீதப்பிரியர் 5௪/79/2௪-0-ம/ரற்௪.  பெ.(ஈ.) 

இசை ஆர்வலர்; ஈப51௦ 9176011௦16. 

[5/4 5௮/7-2//2--0/ ந த. சங்கீதப்பிரியா்.] 
சங்கீதபூசணம் 5/9/02-௦௮7௮௱, பெ.(ஈ.) 

இசைவல்லுநருக்கு வழங்கும் சிறப்புப் பட்டம்; 9 
ப்06ீ 9ங்லா ௦ ஈ௱ப5/01875. 

த.வ. இசைமாமணி.. 

[5//.5௮7-2/12-00625த. சங்கீதப்) சராம்] 
சங்கீதப்பெட்டி 5279/02-௦-௦௪/41 பெ.(ஈ.) 

இசைக் கருவி வகை (இக்.வ.); 8ஈ0- 
॥௮௱௦ாபா. 

த.வ. நொடிப்பிசைப்பெட்டி. 

[சங்கீதம் * பெட்டி..] 

[5/7. 527-2௮2 ர. சங்கீதம். / 
சங்கீதம் ௪௪/௪, பெ.(ஈ.) 1, இசை (பிங்.); 

0516. 2. இசைநால்; அர் ௦ 801806 ௦7 
10510. 3. இசைப்பாட்டு (கிறித்.);05வ௱, 
ரா. 

[541 5௮/1-21422 த. சங்கீத்] 



த த் 
சங்கீதம் 141 

சங்கீதம்” 22௮/79/, பெ.(ஈ.) கச்சோரம், 
2. (தைலவ.தைல.) பார்க்க; 521160 081180 

1௦0/8. 

சங்கீதலோலன் 32/9/22-/2/2, பெ.(ஈ.) 
இசையில் பெரிதும் ஈடுபட்டவன்; ௦6 3௦ 
[26215 ரா றப, 8 ௦1௫ ௦4 றாப5(6. 

த.வ. இசையார்வலன். 

[5/4 ௪௮/-2/42-4/5/22 த. சங்கீதலோலன்.] 

சங்கீதவாத்தியம் 22/79/02-2//:௮7, பெ.(ஈ.) 
இசைக்கருவி; ஈப5/0வ/ ாவ்ப௱ளார். 

[சங்கீதம் - வாத்தியம். 

[8/4 2௮2-212 த. சங்கீதம்] 

சங்கீதி 2௪௪/௦] பெ.(ஈ.) கலந்துரையாடல் 

(யாழ்.அக.); ௦0௦0௨1520௦. 

[5/ம் சசறழம்2 த. சங்கீதி] 

சங்கீர்ணசாதி சேதர்ச-2200 பெ.(ஈ.) 
ஒன்பது எழுத்துக் காலங் கொண்ட 

தாளவளவை (பரத.தாள.47, உரை); (1/4ப5.) ௮ 

509-11௦ ௦74 றாஉ ரா625பா€ ௦005180480 

௦ ஈரா6ீ 242௪7/2-44277 0.1. 

த.வ. இருசீர்த்தாளம். 

[5/ம் 5௪/௪4/2072 த. சங்கிர்ணசாதி!/ 

கருவிளங்கனி, புளிமா போன்ற யாப்பு வகைக்குரிய 

தாளம். 

சங்கீர்ணம் 5௪9௮77, பெ.(.) சங்கீரணம் 

பார்க்க (இலக்.அக.); 8566 ௮௮//0/72/7:2/77, 

[5/1 2௪7-0௪2 த. சங்கிர்ணம்/] 

சங்கீர்த்தனம் ௮/ஏர//2௮,  பெ.(॥.) 

1. சொல்லுகை;: 1௨110, [6௦0 2. புகழ்கை 

(வின்.): ௦6160௭1௦, 0௮/56. 3. கரிசு (பாவ) 

அறிக்கை (₹.0.); ௦௦765510 1௦ 9 நார்251. 

[9ம் 5௪7-/127௪2 த. சுங்கீர்த்தனம்/ 

சங்கீர்தம் கசர்சச்ப2, பெ.(ா.) 1. ஒன்று 

சேர்கை; ௦௦121௦, 2௱௮/0௮௱௨1௦. 

2. புணர்ச்சி; ௦௦0 ப/440. 

[9/4 ௪௮-22 த. சங்கிர்த்தம்.] 

சங்கீரணம் கசரழர்சாகா, பெ.(ஈ.) 1. கலப்பு 

ஈர்ப9, ௦௦௱ர்ட9, 008/850/0. 

2. கலவையணி (தண்டி.87); (௩௨(.) 8 

௦௦௱௦௦811௨ 119பாட ௦4 50660 | வார்ன் 

சங்கேதம்” 

5வ! 119பா65 ௦7 506601 816 012020. 

3. சங்கீர்ணசாதி பார்க்க (பரத.தாள.47); 566 

5௮/19/72-92071. 4. மத்தள வகை (பரத.ஒழிபி. 

13); 8 0 ௦1 7721722777. 

[5$/ம் சர-௪2 த. சங்கீரணம்] 

சங்குட்டம் சர்ப, பெ.(॥.) எதிரொலி 

(யாழ்.அக.); 6௦1௦, [வம எக!/0ா. 

[8/4 கர் ப5/22 த. சங்குட்டம்./ 

சங்குத்தான் 23/22, பெ.(1.) கிறித்தவக் 

கோயிலைச் சார்ந்த பணியாளன்; (ஈ௩.0.) 

56101 ௦4 8 பா். 

[£. சசமா2 த. சங்குத்தான்.] 

சங்கேசுரரசம் 2௪/1722/2-/222/77, பெ.(.) 

கெந்தி, நாதப் பொடி, இதளியப் பொடி, 

வெண்காரம், பலகறை, நீலத்துத்தம் இவற்றைச் 

சேர்த்தரைத்து, ஆயுள்வேத முறைப்படி 

புடமிட்டெடுத்து நோய்க்காகக் கொடுக்கும் 

மருந்து; 8 6௦106 றா60வா50 நூ ௱ா்0 

5ப1றஈபா, ௦01160 21௦ ௨8ம் ற 6௦௫, 

லட 0041௨5 80 601ப6 10௦! ர பே 

01௦0௦011௦5 ௮௭௦ ரொ 11௭ வ! 9௪ 

[6 ா௦0ப௦1 18 1120 081060 ௨0௦௦1010 1௦ 

சீுபாப601௦ றா0௦0. 1 15 றா௨5011060 10 

௦௦5பாழற்௦ (சா.அக.). 

சங்கேதம்' 3௮17௪087, பெ.(.) 1. குறி; 

0ா6௦௦0௦௮190 810, 19. 2. உடன்படிக்கை; 

901௪௫, 5(/றப/௭ா, பாலா 

டலா றனா!/65. 3. சாதிசமயங்களால் 

உளதாகும் ஒற்றுமையுணர்ச்சி (குறள், 735, 

உரை); 59196 04 5010௫ 0ப6 1௦ 610105 

௦ா 500151 12ரரூு. 4. குழுஉக்குறி; 

௦ஙளாபலி $சறாதக ॥௱/*60 1௦ 11௪065, 

0௦16581005. 5. உறுதிமொழி; 010 ௦7 

2955பா21௦6. "எனக்கோர் சங்கேதரு் 

சொன்னால் (சேதுபு.சாததி! 179. 

[5/4 ௧௮ர-(2/22 த. சங்கேதம்:] 

சங்கேதம்” 5௭77202772, பெ.(॥.) கோயிலுக்கு 

இறையிலியாக விடப்பட்ட மானிய நிலம் 

(நாஞ்சி.); 180 25810020 1௦ 8 160/6 ௮0 

120௦ 1264௦6. 



சங்கேதமொழி 142 சங்சேபம் 
சங்கேதமொழி 32௯7௪22-712//) பெ.(ஈ.) | சங்கைவிடம் 32/2௪, பெ.(ஈ.) 

குறியீடு (௮) குழூஉக்குறி (பரிபாஷை) பாம்பைத் தொடுதல், பார்த்தல் 
வார்த்தை; 1804/௦81! 1ஊ௱; 0006 84/00 

(சா.அக.). 

[சங்கேதம் - மொழி] 

[5/6 5௪௪7-5122 த. சுங்கேதம்] 

சங்கேதமொழிப்பிரயோகம் 2௪//7202- 
1770007௮02, பெ.(1.) சாத்திரார்த்தம்; 
056 01 18 ௦0 18௦/௦! 6060165510: 

(உளொர்வேரடு (சா.அ௮க.). 

[5/0 5௮/-/2/22 த. மொழி 4 02-27] 
சங்கேதி 2௪/4920/ பெ. (ஈ.) பார்ப்பனருள் ஒரு 

வகையினர் (இ.வ.); 8 5ப0-5601 8௭௦௭0 
பா௭்றரா5. 

[5/0 5௮7-2௧4 த. சங்கேதி] 
சங்கேப்பம் 2௧௯௦௮ பெ. (.) சுருக்கம்; 

90511801, 61106. ௦0௦ 0பா. 
00. 

[5/1. 2௮/7-(540௪- த. சங்கேப்பம், /] 
சங்கேமாயி 58/77) பெ.(ஈ.) ஒரு சேணிய 

(யுனானி) கடைச் சரக்கு; 89 0878௮7 00 
பிபி ஈ பாலார் ஷகர்னா (சா.அக.). 

சங்கை 32/7௮] பெ.(ஈ.) 1. ஐயம்; 0௦ப0, 
0651181100, 8ப58ா101௦ஈ. 'சங்கையுற் 
துணிவும்” (திவ். பெரியதி.4, 5) 9), 2. அச்சம் 
(வின்.); *6லா, (௦, மெறாஊவ 510. 
2. பூதபிசாசு முதலியவை: ஆ 5ம், 
'சங்கையஞ்சார்.... பங்கயத்தானடபப் 
பக்தர்களே” (திருநாற். 69) 

[$41. சரத க. சுங்கை] 
சங்கை” 5௪/7௮ பெ.(ஈ.) 1 எண்ணம்: ஈ௦16. 
௦ ப01. “சங்கையிற் சழச்கிலன்" 
(கம்பரா.சம்.பா..25), 2. வழக்கம் (வின்.): 
பே510௱, ப5806. 

[5/7 சசாா£ச2 த. சங்கை] 
சங்கைப்பாடு 3௮/12-00-020/ப. 

ஐயப்பாடு; 0௦ப. போடு. 
குடியிருப்புச் சங்கைப்பா டென்ன 
(தெய்வச் பிரலிவிடு..233). 

[5/. 2௪௦2-2 த. சங்கை-பாடு,] 

பெ.(ஈ.) 

சங்கள் 

'ததகாது " 

முதலியவற்றால் தோன்றிய அச்சத்தாலாகிய 
நோய் (சீவரட்.); 8பர12ா0 020860 ௫ 122 எர 

6 51914 ௦ 100௦4 ௦1 5605. 

[5/1 2௮/7/:27 06௪2 த. சங்கைவிடம்] 
சங்கோசகம் 2௮/172229௮77, பெ.(ஈ.) இறப்பை 

யுண்டாக்கும் ஒரு நச்சுக் கிழங்கு; ௮ 
00௦1600005 1001 08ப5110 0681 (சா.அக.). 

சங்கோசபரிவாரம் 821722௪-2௮%௮:௮7. 
பெ.(.) தக்கோரை மதித்தழைப்பதற்கென்று, 
அரசனால் நியமிக்கப்பட்ட சிறு கூட்டத்தார் 
(சிலப்.28, 89, உரை); 8 8௮! ௦௦080௫ ௦7 
ளன 80௦160 ந 8 (ர்0 1௦ 606/௨ 006516. 

[5/41. 5௮/-0௦270௮2722 த. சங்கோச 
பரிவாரம், ] 

சங்கோசபிசுனம் 52/4/53-௦/2/7௮/77, பெ.(ஈ.) 
செஞ்சாந்து (குங்குமம்); 8௦115 5241௦1 - 
010605 5944/ப5 (சா.அ௮க.). 

சங்கோசம் 172௮77, பெ.(ஈ.) 1 சுருங்குகை; 
௦009, ஊவா. பாறையிதற் 
கிருதருமஞ் ௪ங்கோச விகாச மெசன்றாமம்" 
(வேகுார.சூ.60). 2. கூச்சம்; 035 /7ப1ா ௨55, 
81௩855, ஞொ655, 40 40௨55. 

[5/6 5௮7-0௦2: த. தங்கோசம், 7, 
சங்கோசனகாரி 5௪772227௪-/47 பெ.(.) 

துவர்ப்புப் பொருள் (பைஷஜ.12); ௮517119௨16. 
[5/1 5௪7-/2௦௮72-42 கு. சங்கோசன காரி] 

சங்கோசி 20௮] பெ.(॥.) கூச்சம் 
நிறைந்தவர் (அ.வ.); 5 065௦. “வள் 
சரியான சங்கோஜி: பெண்களை சரியாக 
திமிரந்துகூடப் பார்க்கமாட்டான்.' (கிரியா...) 

சங்கோபனம் 54/170,0-0௮77, பெ.(1.) மறைவு 
(சங்.அக.); 5807. 

[5ம் 52/7-90-0௮722 க... சங்கேோரபனபம்/ 
சங்கோலம் 5௮/90/4௮77, பெ.(ஈ.) தயிர்: போ 

(சா.அக.). 

சங்சேபம் 2௮/45 60௮7, பெ.(ஈ.) சுருக்கம்; 
௦5478௦, 601106. 

[5/8 ச௪ர்-640௮- த, சங்சேபம்.] 



சச்சந்தன் 

சச்சந்தன் 2520௮722, பெ.(.) சீவகனுடைய 
தந்ைத (சீவக.); 1316 04 8/1. 

[5/4 சசற்னா-0௮:௪2 த. சச்சந்தன்.] 

சச்சம் 5௪௦௦௮/77, பெ.(॥.) உண்மை (வின்.): 
(பர், ராபா 255. 

[5/ம். சற் த. சச்சம்/ 

சச்சம்பிரதாயம் 2௪22277072/2/௪/77, பெ. (ஈ.) 
நல்ல வரன்முறை; 0000 0ப810௱ 0 800060 

ப5806. “சச்சம்பிரதார.யற் கரமுடை யோர் 

கேட்டக்கால் "'(உ.பதசரத்..58), 

[5/5 5252/710/2024/22த. சச்சம்பிரதாயம்] 

சச்சற்புடம் 5௪202/2ப05/77, பெ.(.) இரண்டு 

குருவும், ஒர் இலகுவும், ஒரு புலுதமுமாக எட்டு 
மாத்திரை கொண்ட தாளவகை (பரத.தாள.11); 

(ஈாய£.) ௨ ஙகாரரு 01 11௨-6௮8 ப6 

[60ா658150 04/4 ௦06 ௦1 ௦௮2-227 (0.12). 

த.வ. எண்மாத்திரைத்தாளம். 

[5/5. 0200-00ப/22 த. சச்சற்புடம்.] 

சச்சனம் 8௪௦௦௪7௮, பெ.(॥.) நாவல்; 

௦௱௱௦ /கபாா௦௦-2 9௦7/௪ /2ம்0//79 

(சா.அக.). 

சச்சாரம் ௨௪௦௦௮:௮77, பெ.(॥.) யானைக்கூடம்; 

6160 ௮ா1-512016. “வாசமுறு சச்சாரமி 

தென்னை... மத்தகசமபென வளர்த்தாய் " 

(காய; சாகு. 77. 

[ 7. சசபு/சா2.1ப52/72/20272 

த. சசீசாரமம்./ 

சச்சிக்காரம் 52௦௦0/-/42௪7, பெ.(1.) உப்பு 

வகை: ஈழ பா ௦௭10௦1௭146 ௦1 50084. 

[9/0 5௪௪-65௮:௭2 த. சச்சிக்காரம்.] 
சச்சிதானந்தன் சம்சானபற பெ. (£.) 

உளதாயிருத்தல் மெய்யறிவு இன்பம் என்னும் 

முக்குணங்களையுடைய பரம்பொருள்; பப் 

5பறாளா6 றார், ௮5 ஈஸா 116 11129010 

211/10பர்ஒ5 ௦7 151206, எல்லி ௮00 

௦1155. 

[5/1 5௪/-ம0*27௮10௪2த. தவணக | 

சச்சிதானந்தை 8220/0சரனம௮ பெ.(॥.) 
உளதாயிருத்தல். மெய்யறிவு, இன்பம் என் னும் 
முக்குணங்களுடைய உமாதேவி (சக்தி 

143 சசசிருங்கம் 

சொரூபம்); 172 5பறாஊாஉ 5௪/47 85 ஈஸா 

06 126 1010 ௭116 பர௨5 ௦1 60512௨௭0௦௦, 

ா௦016006 800 01/55. “அகண்டாகார 

சச்சிதாரனரதையை யுறிபாது போ்” (கி.௮1. 778 

சிவக்.) 

[5/5 5௮/70//7,2-7௮7022-த. சச்சிதானச்தை..] 

சச்சினி 5௪2௦7] பெ.(॥.) ஆறாவது மாதம்; 176 
8 ௱ன் (சா.அக.). 

சச்சுருவம் 22200/70/1/2/77, பெ.(.) மெய்யுருவம் 
(இ.வ.); 66801 £25ஊட(8ா௦6 0 68658. 

[5/0 /20-700227 ப. 520002 த.௪ச்சுரவம்/ 

சச்சுவாயு 520002: பெ. (.) 

1. தூய்மைக்கேடான காற்று; ௦௦18௱॥/௮160 

21. 2. மாசடைந்த காற்று; ॥௱றபாஉ வா ௦ 085. 

3. கரியமில வாயு; 08100/௦ 8௦/0 088 

(சா.௮க.). 

த.வ. கெடுங்காற்று. 

[7 (2220/*1/2)//2த.சச்சுவாம,/ 

சச்சை 82௦௦௮) பெ.(॥.) 1. ஆராய்ச்சி; 

[2862100, 1௩2511021௦, 0வ1௦6:811௦, 

0150055810. 2. பலமுறை ஓதுகை; [6069160 

[620119, 16௦011௪11௦. 'சச்சை மறையின் ” 

(பாரத. இராச. 774], 

[8/5 ௦21022 த. ௪ச்சை.] 

சச்சையன் சசம2ஸ்ச, பெ.(ஈ. ர உண்மைப் 

பொருளானவன்; 000, 882௮. ௪ சசீசைப(சோ 

மிக்க தண்டனால்.... ிச்சைய/ சோ (திரூவாச.6, 

ட 
[$1. 5௪/12 ஐ. சச்யைன்.] 

சசகதி 2௪5௮-4207 பெ.(॥.) குதிரை நடை 

ஐந்தனுள் முயலோட்டம் போன்ற நடை (திவா); 

2 2௨-06 0306 01 0156, ௦16 01 (6 14/6 

2301௪-/207(0.1/). 

சசகம் 22௦௪4௮/77, பெ.(.) சசம் பார்க்க; 566 

522520777. 

[9/4 8222௪2 த. சசகம்// 

சசசிருங்கம் 5௪2௪-௧/0/192/7, பெ.(ஈ.) . 

முயற்கொம்பு: பா”, 8௨8 1௭ு௱ு 

[19 பாகப்்வு ப560 10 101௦21 வா 

1005516010 2 ள்ல [வாடு (சா.௮க.). 



சசமதம் 144 
சசமதம் 8௪5௪-1௪2௮, பெ.(॥.) மான்மணத்தி | சசிபுடம் ச௪5ட௦பரக), 

சசேலசநானம் 

(கத்தூரி) (மூ.அ.); ஈாப5. 

[சசம்--மத,ம். ] 

[5/4 32௪2 த. சச(ம்)] 
சசலம் 2௪5௮௮7, பெ.(.) ஈரம்: ெ௱றா655 

(சா.அக.). 

சசவிசாணம் 2௪2௪-5222, பெ.(ஈ.) 

முயற்கொம்பு (இல்பொருட்கு எடுத்துக்காட்டாக 
காட்டப்படுவது) (வேதா.சூ.57, உரை); [18165 
1௦, 8 18௱ 1௦ ॥]1ப8ராகரா0 8௩ 

ா0௦550॥். 

[5/4. 2௪5௪70520௪: த. ச௫௪விசாணம்.] 
சசாங்கன் 5௪5க1ரகற, பெ. (ஈ.) நிலவன் 

(முயற்கறையுடையவன்); ஈ௦௦1 88 86 
211660. 

[5/0 5௪221/22 த, சசாங்கள்.] 

சசி' 5௪5] பெ.(ஈ.) 1. சசாங்கள் (பிங்.) பார்க்க: 
586 52519௮. 2. கருப்பூரம் (சூடா.): 
கழற்ற. 3. இந்துப்பு (தைலவ.தைல.119): 
௦0௦-591. 4. கடல் (அக.நி.); 562. 

[5/4 சை327-9/19 08௪545 த. சசி] 
சசி” 55௦] பெ.(ஈ.) இந்திராணி: 75 ௦4 [ற ள்லா. 

[5/0 8௪௦/2 த. ௪௪₹] 

சசிசேகரன் 5025௮2 பெ.(ஈ.) 
சந்திரனைத் தலையில் சூடிய சிவன்; 5%:2, 85 
போ ௨ ௱௦௦ ௦ஈ 816 96௮0. 

[5/1. 22௦/2 த. ௪௪8 / 
சசிதரன் 525122, பெ.(.) சசிசேகரன் 

பார்க்க (பிங்.); 566 528527௮72/, 
சசிப்பிரியம் 5௪30-௦ர்ட்2ா, பெ.(1.) 1. முத்து 

(மூ.அ.); ௦. 2. வெள்ளாம்பல்; ஏுர!(6 14 
4/218 - மிர. 

[5/0. 5௪௮௦௮5 க. சசிப்பிரியம்.] 
சசிபுடபுத்தி 2௮3,2ப09- பர] பெ.(ஈ.) 

குறிப்பிட்ட நேரத்திலேற்படும் நிலவின் நிலை 
(வின்); 1106 ஈ௦14௦ஈ ௦4 6 ௦௦௩ 1 2 90/2 
பப்பட் 

[சசிபுடம் - புத்தி] 
[541. சச5/-2ப/௪5 த. சசிபுடம்.] 

பெ.(॥.) குறித்த 
காலத்தில் கோள்சாய்விலிருந்து நிலவு நிற்கும் 
நிலை (வின்.); (26௦.) 11ப6 (௦01(ப0௨ ௦7 (6 
௦௦. 

[5/4 825ட௦ப/92 த. சசிபடம்] 
சசிமணாளன் £௪ஃட்ராசாக, பெ.(ஈ.) 

(சசியின் கணவன்) இந்திரன் (சூடா.); 110120, 
95 [ப5080 ௦7 2௪3: 

[சசி - மாணாரசான்.] 

[5/0 5௪0/2த.சசி] 
சசியுப்பு 2௪3-௦20, பெ.(ஈ.) இந்துப்பு; 1001 

5211; 8110/ 88/1 (சா.அக.). 
சசிவாணபோதம் 525 02/72-02202/7), 

பெ.(1.) தத்துவராயர் தமிழில் இயற்றிய ஒரு 
மறைமுடிவு நூல்; 8 /22870௪ 4௦11 [ஈ 13 
ு/ பசப்பு 

[5/4. ௪502-020௪: த. சசிவாண 
போதம்] 

சசிவல்லவன் 2௪3,௮/௪0௦2 பெ.(ஈ.) 
சசிமணாளன் பார்க்க (பிங்,); 56௦௨ 224 
/772/72/2, 

[சசி * வல்லவள்] 

[5/2 5௪௦/2 ஐ. சகி] 
சசிவன் 2௪௪௪, பெ.(ஈ.) 4. அமைச்சன்; 

ஈர்ஈர்க1னா. 2. நண்பன்: 11௨70. 
[5/1. 5௪௦022 த. சசிவன்.] 

சசுந்தரம் 5௪2072௪7௮7. பெ.(ஈ.) ஒரு கடைச் 
சரக்கு; 8 092981 000 (சா.அக.). 

ச௬பாகிதம் 2௪2/649/௭௱, பெ.(ஈ.) முக்கூட்டு 
நெய்; நோய் தீர்ந்தவுடன் தலையமுழுகக் 
கொடுப்பது; 8 ஈட்ர்பாட ௦4 (07௨௦ ௦115 /12., 
00475 016௨, 9110வ11/ ௦4 ௮0 ௦8510 ௦1. [4 
15 ா65010௨0 10 விவ் (௦ ரு ௮ ௦0 
0௮10 ர உ0்கர்ஷு எள பொட (சா.அக.). 

த.வ. முக்கூட்டெண்ணெய். 
சசேலசநானம் 22225/72/7477, பெ.(ஈ.) 

சாச்சடங்கில் உடுத்த உடையோடு முழுகுகை; 
6௦/௮] 6௭40 வாடப் பார்6551ஈ0 
௦65 வர். 

[5/6 5௪-௦௧2-87௮725த. சசேல்நானம்] 



சசோபநேத்திரபாகம் 

சசோபநேத்திரபாகம் 2௪225௮72/47627௮), 
பெ.(ஈ.) கண் நோவெடுத்து, குத்தல் கண்டு, 

பீளை சேர்ந்து, சீழும் நீரும் வடிந்து விழியில் 

எரிச்சலை யுண்டாக்கும் ஒரு கண்ணோய்; 8 

9/6 0156886 81180060 கார நூறறர0ா5 ௦4 

1௦0 8858110, நாறு றவ, 

$ப0பா31/00 ௦1 16 89/65, 060051 ௦1 

ாாப௦௦ப5 ற௱க!16ா5, 8 01500௨810௨ 

1௮௦2 ா்ரரிவா௱லி ம் ௦0 

5௭05904௦ (சா.அக.). 

த.வ. குத்தல் கண்ணோய். 

சஞ்சத்தகர் 5௪/9௪//௪2௮ பெ.(.) போரில் வீரச் 

செய்கை ஒன்றைச் செய்வதாகச் சூளுரை 

செய்து, அச்சூளுரைப்படியே தவறாது நடக்கும் 

அரசவீரக் கூட்டத்தார்; 8 6௨0 ௦4 வலா/0- 

005 வண்௦, பா் 8 ௩0) 01௦ 8 1801௦ 

0660 [ஈ நக. ருச்சுனளைச் 

சஞ்சத்தகரொழிந்தார் வறது அறை 
கூிக்கொண்டு " (பாரத வெண். 772, 

ட்ப பதத 

த.வ. சூள்மாறாமறவர்.. 

[$/். 5௪71-2௪04 த. சஞ்சத்தகா்] 

சஞ்சம் ௪௫௪, பெ.(7.) 1. பூணூல் (வின்); 

590760 ௦010 ௦ 117680 ௫௦0 16 14106- 

௦௦. 2. கச்சு (யாழ்.அக.); 5954. 

[ணா ரபபதுமற௮422த. சஞ்சும் 1 

சஞ்சமஞ்சம் 5௪/௪-/71௮/௮/7, பெ.(ஈ.) 

ஆரவாரம் (கோஷ்டம்); &£க6/8ா 005105- 

0081ப5 5060105ப5 (சா.௮க.). 

சஞ்சமனம் 5௪௫2௮௭௪௭௮௭ பெ.(௱.) முப்பிணிக் 

கூறுகளைச்சமனப்படுத்தி, அதனாலுண்டான 

சினங்களை அமைதிப் (சாந்தம்)படுத்தி, 

உடம்பினின்று கழிவு ஏற்படாமல் செய்யும் 

மருந்து: ராஒ0்ளொட 1௨௦0 16 (ொலா060 

ப்பற௦பொல 1/5 வூ கா் செ வா 

14 கார் வார்ட் ஜாறொ௦ப்ா) 116 

602105 (சா.அக.). 

த.வ. சீர்செய் மருந்து. 

145 சஞ்சரீகம் 

சஞ்சயம்' 5௪௩௪௭,  பெ.(£. கூட்டம் 
(யாழ்.அக.); 88500, ஈபிர்(ப06, 0௦16௦14௦. 

[ர் 5௮/7-2௮:௮2 த. சஞ்சயம்,] 

சஞ்சயம்* 9, பெ.(.) ஐயம் (இலக். 
௮௧.); 00ப0(. 

[5/7 5௮7-௮௪2 த. சஞ்சயம்/ 

சஞ்சயன் 2௪௫௮௪, பெ. (ஈ.) 

திருதராட்டிரனுடைய தேர்ப்பாகன்; 1116 

ஸொ!௦16ன ௦7 2//7272572, ௨ பானா2௦1ன 

௨ 14/வாகரலாகர்வா. “சஞ்சயன் றை 

௨.ரகவெண்று” (பாரத.சஞ்சயன்றாது. 2). 
[5/1 ௧௪//:௪- த. சஞ்சயன்.] 

சஞ்சயனம் 2௪௮:௪7௮/7, பெ.(.) பால் 

தெளித்தலாகிய ஈமச்சடங்கு; 1பாஊவ। 

லொணாடு 1ஈ வார் 6 8885 வா ௦0௦5 

௦1 3 088160 000 816 0௦01160160, 

5ர்/060 நர ஈர் வார் ௦ ராம் 58060 

/21815. 

த.வ. பால்தெளி. 

[8/ம் 527-௦௮/௮7௪2 த. சஞ்சயனம்.] 

சஞ்சரம் ௪௭௮7: பெ.(ஈ.) 1. சஞ்சலம் 

பார்க்க: 566 சற.  'சஞ்சரத் 

திரைக்கரங்களால் ”” பாரரது.ச1ம்ப.140], 2. உடல் 

(இலக்.அக.); 0௦03. 3. வழி (சங்.அக.); 839; 

0217. 

[5/1 ௪௪7-௦௮௪: த. சஞ்சரம்.] 

சஞ்சரி-த்தல் 2௪2, 4 செ.கு.வி. (3.1.) 

1. நடமாடுதல்; 1௦ 046 80௦பர். 2. திரிதல்; 1௦ 

02, ரலா06, பார், 85 068515. 

3. வாழ்தல்; 10 10096, 0/5], 80106. 

ராலவிடகு சஞ்சாியாமல் * (தணிப்பா../, 25, 

57). 4. நெறிதப்பி ஒழுகுதல் (இ.வ.); 1௦ 1690 

றாகி 1176. 

[5/4 ௧௪7-௦௮2 த. சஞ்சரி] 

சஞ்சரிகம் 52/72/9௮77 பெ.(.) சஞ்சரீ கம் 

பார்க்க: 566 2௪௮19௮. “சஞ்சறிக 

நறுமலாத்தார” (பாரத. அருச்சுசரர்றிர்..35). 

சஞ்சரீ கம் சசறக[௮7, பெ.(॥.) வண்டுவகை; 

23 |8106 6180௩ 6066, 6௦116. “சஞ்சாீக 

மநிசையாட " (மச்சபு.றநமிசா.9). 

[5/2 சரிகா த. சஞ்சரி] 



சஞ்சலசீவனன் 

சஞ்சலசீவனன் 3௪௪-5௮௪, பெ.(£.) 
ஒன்பான் மணியுளொன்று,; 10082 (சா.அக.). 

சஞ்சலம்! 2௪௫9௯௮, பெ.(ஈ.) 1. காற்று; ஈர்ா0. 
2. மின்னல்; 10/10. 

[5/6 5௪௪௪2 த. சஞ்சலம்] 

சஞ்சலம்” 2௪௫௮௭, பெ.(ஈ.) 1 நிலையின்மை: 
1104160655, பா516801655. 2. விரைந்து 
அசைகை; [8010 ஈ௦4௦. 3. நடுக்கம் (உரி.நி;); 
60, கரங்வாா0, ஊாப௦ப80 696. 
4. துன்பம்; 5009, ரொரசர, (௦016. 
'சாந்துணையுஞ் சஞ்சலமே தாரன்" 
(நலவழி.22), 5. நோய்: 0156986. அர். 
'அவன் சஞ்சலமாய்க் கிடக்கிறான் (வின். 

[5/0். 02/௦2: த. சஞ்சலம்] 
சஞ்சலரகிதன் ௪௫௮2-௪922 பெ.(ஈ.) 

மனக்கலக்கமற்றவன் (தாயு.கருணாகர.1); 3 
650 ௦4 பா௦்61பாட௨0 பேலா; ௦6 
௦ 8 16501ப16 80 8199071250. 

[5/2 ௦2/0௮2-2///௪2 க. சஞ்சலரகிதன்.] 
சஞ்சலனம் 52௮௮௮. பெ.(.) அச்சத்தால் 

உண்டாகும் நடுக்கம் (யாழ்.அக.); 160104-4௦. 
[5/6 ௦௪௪25 த. சஞ்சலம்] 

சஞ்சலைசீவகன் 52/22 5//௪ர௮, பெ.(ஈ.) 
குருந்தம் (புட்பராகம்) (யாழ்.அக.); 1௦022. 

சஞ்சனம் 5௪2௮, பெ. (॥.) அணிகலன்களால் 
எழும் ஒலி (யாழ்.௮௧.); 4/9 ௦ ஊண்டி 

[5/6 ௪ற்௪- த. சஞ்சனம்] 
சஞ்சா 2௪3, பெ.(॥.) ஆற்றும் மருந்து; 

631/௦ 6௮ (சா.அக.). 
சஞ்சாமாருதம் 5௮/7/2- ன்ப, பெ.(ஈ.) 

சண்டமாருதம் பார்க்க: 565 22/709- 
/77/ 02/7. 

[5/6 /௮2-1அப/௪2த. சஞ்சாமாருதம்,] 
சஞ்சாயக்குளி 5௪/2)/2-/6/யர பெ.(ஈ.) 

அரசாங்கத்தில் நடத்தும் முத்துக்குளி; 06௮1 - 
ரி பாக ரூ 6 வேறா 

[சஞ்சாயம் 4 குளி] 

[5*1. ௦௪௦௮௦5 த. சஞ்சாயம்,] 
“ஞசாயகம் 2௪5,௪0௪ /77, பெ.(ஈ.) வண்டு: 
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சஞ்சாரம்“ சைத. பெ 

சஞ்சாரம்? 

06௦. “சஞ்சாயகமங்குச் சார்ந்தால்" 
(கச, வண்டு]]டி..295) 

[5/1 02/70௮/22 த. சஞ்சாயகம்,] 

சஞ்சாரசமாதி 5ஈ2:௪2௪2௦1 பெ.(ஈ.) பசி 
தாகத்தை அமைதி (சாந்தி) செய்து கொண்டு 
நடக்கையிலும், இருக்கையிலும் இருபுருவ 
நடுவில் (கேசரி) மனத்தை நாட்டிக் 
கடைப்பிடிக்கும் ஒரு நிலைமை; 39 51916 0 
௦௦014௦ 11 ஈரச் ௦16 246 80068௭70 16 
பா 80 45, ௦௦00௦82165 ௩/௨ ௱ரா0 
8 மற்ரி6 வலிரோடு 80 சர்ப பெர்ரி 615 

'4/21667ப! [76 (சா..அக.). 

[சஞ்சாரம் - சமாதி] 

[5/4 8௪77௦2222 த. சஞ்சாரம்] 

சஞ்சாரபிரேதம் 5௪822:௪-௦ர52௮7, பெ. (ஈ.) 
நடைப்பிணம் மக்கட்பதர்; 3 0000 1௦1 
௦1419 0680, ௦ார[655 7ீவ11014. 
சிவய சையில்லாதான்...சஞ்சார பிரேதபெனக் 
கூறலாமே "(சிஉரக.கத்தரிப் 79), 

க.வ. நடைப்பிணம். 

[5/7.52/7-02724,072/2-த.சஞ்சார பிரேதம்] 
சஞ்சாரம்! ௪௧௮, பெ.(॥.) 1. உலா; 
வர்ற, (௦பாரர. 2. நடமாட்டம்: ஈவன், 
60. 3.அமைக்கப்படாது இயற்கையில் 
அமைந்த விடுதி (இ.வ.): ஈசர்பாக| (9௮011௮. 
4. நெறிதப்பிய ஒழுக்கம்: 1௦5] |[76. 
5. நடனத்திற்குரிய பாதவைப்பு வகை 
ஐந்தனுள் ஒன்று (சிலப்.3, 12, பக். 81, 
கீழ்க்குறிப்பு): //சற்சி ௦06௨ ௦04 (16 114௦ 
௦065 ௦7 5198001011" 8 080௦௨6. 
6. எடுப்பிசையும் இறங்கிசையும் கலத்தல் 
(ஆரோகண அவரோகண) (வின்.); (14ப5.) 
௦081௦6 ௦7 16 401௦6 (ர 8] 9/0 17 
10185 ௦7 16 081௱பர். 

[5/4 5௪7-2௮2 த. சஞ்சாரம்] 

(॥.) சமுசாரம் 
பார்க்க: 866 52/77ப0214177, 

[5/0 5277-5௮-௮2 ௧. சஞ்சாரம்.] 



சஞ்சாரம்” 147 சஞ்சீவனை 
ல் ௨.3 அதம நகண்ர்க லை ய் ௪ 

சஞ்சாரம் சின், பெ.(ஈ.) 1. தொற்று | சஞ்சிகை 52/4 பெ.(ஈ.) புத்தகம் அல்லது 
நோய்; ௦18010 ப5 0166886. 2. நாக மணி 
(ரத்தினம்); //29௮/௪072, 8 12ப1௦ப5 0. 

[5/4 52/0௮: த. சஞ்சாரம், 

சஞ்சாரவியாதி 22-22] பெ.(ஈ.) 

தொற்று நோய் (வியாதி.) (இ.வ.); 0௦1891௦, 

|[ரீ2011௦ப5, 0156986. 

[$/1.5௮77-௦4/ ௮7202. சஞ்சாரனியாதி ] 

சஞ்சாரன் 2௪௫௪ பெ.(ஈ.) 1. உயிர்; |76. 

2. திரிந்து வாழ்பவன்; ௦06 168010 9 

வா ॥ரீ6 (சா.அக.). 

[5/0 52/7-2722 த. சஞ்சாரன்./ 

சஞ்சாரி' 5௪/2. பெ. (ஈ.) 
1. அலைந்து திரிவோன்; 14/2008787, 18/16. 

2. இசையின் பல வகை; (1/ப5.) ௨ ஈ௱௨௦ 0! 

௫6 ஈவு 8 0௦5/6 வு ௦4 

10165. 

[5/.2௮7-0௮77-25277-0௮/72 த... சஞ்சாரி] 

சஞ்சாரி” 2௪௫௮7 பெ.(ஈ.) 1. குடியானவன்; 

௦/0 ரீனா எ.2.பெரும்குடும்பமுடையவன்; 

உ௱உ ஸுரா 8 (206 1க௱டடு, 

[5/4 ௪௪1-௪௮2 த. சஞ்சாரி] 

சஞ்சாரிகன் 8௪௫காரசர, பெ.(॥.) தூதன் 

(யாழ்.அக.); 21ு2559007, 165568010௮. 

[5ம் சச௦சா22 த. சஞ்சாரிகன்.] 

சஞ்சாலி $சற்கர் பெ.(ஈ.) 

துமுக்கி (வின்.); 1806 பா. 

(ப. சி! த. சஞ்சாலி!] 

சஞ்சாலிகம் 5௪௫9௮, பெ.(1.) சஞ்சரீகம் 

(சூடா.) பார்க்க; 596 2௪2௭. 

சஞ்சாவாதம் 5௪/௪/2௦2, பெ.(ஈ.) காற்றும் 

மழையும் (யாழ்.அக.); கர 800 ரவா, ௦௱டு 

வ ஸ்ன. 

[9/0 சற சமச் த. சஞ்சாலாதம்.] 

சஞ்சாளிகம் 5௪௫:2/7௮7, பெ.(ஈ.) சஞ்சரீகம் 

(சூடா.) பார்க்க; 566 5௪/210௮17. 

சஞ்சி ௭௧ பெ.(.) பை (இ.வ.); 089, 600. 
த.வ. தூக்குப்பை. 

[். சரமா த. சஞ்சி!] 

பெரிய 

சஞ்சிதம் 5௪/02), 

தாளிகையின் பகுதி; ற8ா*, 25 ௦7 8 0௦014 

155ப௫, ஈபாட்ள, 85 ௦7 8 ற06ா10010ி. 

[5/1 52/7-0/422 த. சஞ்சிகை. ] 
பெ.(ஈ.) 1. சேர்த்து 

வைக்கப்பட்டது: முகர 15 810160 பற, 

900௦ப௱ப160. 2. தொடக்கம் கண்டறியப்படாத 

காலந்தொட்டு ஈட்டப்பட்டுள்ள கருமத்தில் 

துய்த்துத்தீர்ந்ததுபோக எஞ்சியது; 
200ப௱ப!8160 சா ௦01 10 பார்க [௭1 

811॥| ரணலா5 1௦0 66 ௨ஒமக11020, 006 ௦7 

பா86 (காப௱க௱, 0.4. 'மிராயச்சித்தஞ்் 
சஞ்மிதற் திக்கு பான்றே ” (பிரபோத..39, 15). 

[5/7 5௮7௦22 த. சஞ்சிதம். 

சஞ்சிமூலி சசட்ராம] பெ.(॥.) உயிர்ப்பிக்கச் 

செய்யும் (சஞ்சீவி) மருந்து; ௨௦ (சா.அக.). 

[சஞ்சி- த. குரலி] 
[5/ம. ௪௮/2 த. ௪ஞ்சி] 

சஞ்சீவகரணி 2௪ர/:௪-/௪சற]  பெ.(ஈ.) 

1. மூர்ச்சைதீர்த்து உயிர்தரு(ம்) மருந்து 

(மூ.அ.): 116006 2௫ ர2510165 5ப50௨10௦0 

௮௮4௦. 2. புளியமரம் (பிங்.): 18௮0 

(126. 

[5/0 ச௪ரப/௪-/ள௮_ த. சஞ்சியகரணணி] 

சஞ்சீவராயர் 2௦௮௪7. பெ.(ஈ.) 

அனுமன் (14..5.95 ௦01 1923); 4௮7௪0 

[5/4 றந்சா/பனு பத. சஞ்சிவராயா்.] 

சஞ்சீவனம்' 5௮3/௪7௮77, பெ.(ஈ.) 

உயிர்ப்பிக்கை (யாழ்.அக.); [951079 1௦ 176, 

[5501181470 

[9/8 சச்சு த. சஞ்சீவனம்.] 

சஞ்சீவனம்” சறிந்ாளா, பெ.(0.) நிரய வகை 

(மணிமே, 6, 181. அரும்.); 2 581. 
[51 927-௮௪2 த. சஞ்சீயனம். / 

சஞ்சீவனி சசறிங்சறட் பெ.(0.) சஞ்சீவி பார்க்க: 

5௦௦ £2றம் "சஞ்சீவி கண்ட செம்பொ 

ஸிமயாசலத்தில் " (திருவாவடு.கோ, 1737. 

[8/4 சசரரற்காம் த. சஞ்சீயணரி,] 

சஞ்சீவனை சடங்கான பெ.(1.) 1. சஞ்சீவி 

பார்க்க; 566 8௪௮1. 2. நாங்கூழ்; 62117- 

வா. 

[5/ம் 2எர். 5சற்ற்னாசி- த. சஞ்சிவனை 1] 



சஞ்சீவி 

சஞ்சீவி 2௪ பெ.(ஈ.) 1. உயிர்ப்பிக்கும் 
மருந்து அல்லது மூலிகை: ஈ601/௦116 ௦ ஈஸ் 

1௦ ரவா ௦006 ர 86000 ௦1 06814. 

'ரராச்சை கடிகுகல வலியவரு ஞான 
சஞ்சீயியே ” (தாய.கின்மயானந்த. 3]. 

2. சீந்தில்; 9ப181௦4௨. 

[5/0 5௪3/5 ௧. சஞ்சீவி] 

சஞ்சீவிபருவதம் 5௪ரஈ22ப/22௮7, பெ.(ஈ.) 
இறந்தவரைப் பிழைப்பிக்கும் மூலிகை 
யுடையதாக இராமாயணத்துக் கூறப்பட்ட ஒரு 
மலை; 89 ஈபொர்வாு றாம் 1 
3ாவுகாக, 88 ௦ ஈக வங் 
651016 16 0680 1௦ |(86. 

[5/. செரப/பாஈறனாபா ௪/2 த. சஞ்சீவி 
பருவதம்.] 

சஞ்சீவிமூலிகை 2௪௩41௮ பெ.(ஈ.) 
உயிர்தரும் ஒருவகை மருந்துப் பச்சிலை 
(வின்.); [98௫110 10015 ௦ ௨06 

த.வ. உயிரூட்டி. 

[சஞ்சீனி - வாரலிகை,] 

[5/1 எற்ற த. சஞ்சீவி] 
சஞ்சீவினி 5ஈறந்! பெ.(ஈ.) சஞ்சீவி பார்க்க; 

586 சரி "சேரருமுயயிர் பரக்குஞ் 
சஞ்ச்விிபோல் "(திர வாவடு தோ 55 /, 

சஞ்சுவிருதம் ௪௫/27/௭௪௭7 பெ.(ஈ.) பறவை; 
டாப (சா.அக.). 

சஞ்சேபம் 22/5௮ பெ.(ஈ.) 
6110௨6, 80517௮0. 

[5/1. 5277-65௦௮ க. சஞ்சேபம்] 
சஞ்சோதனம் 52/0௮, பெ.(ஈ.) வளி, 

பித்த, கோழையின் தலைமை உடம்பில் 
அதிகமாகத் தங்காமலும். அப்படி ச் 
சேர்ந்தாலும், கழிவு வழியாக வெளிப்படுத்தும் 
மிருநது; ௱6010106 266110 16 
பபப ௦1 ௦ 3680060 ஈபாரா௦பக ரா 
60௭910 ௬ வலா * [61216௦ பரு 
5000161015 (சா... 

/[5%1. ஊ௦:௮௭2 
சட்கோணம் 

சுருக்கம்; 

த. சஞ்சோதனம்] 
5௮1-/20727), பெ.(ஈ.) ஆறுகோணம் பார்க்க; 866 166800. 
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'சட்கோண நெடுர்தேோ் மிச" (பாரத. 
பத்ரா 25) 

[5/1. 2௪1420௪2 த. சட்கோணம்,] 
சட்சம் 52/22, பெ.(ஈ.) சுரவரிசையில் ஒன்று 

(சிலப்.3, 26, உரை); (1/4ப5.) 8 1௦16 மர் (06 
பர். 

[5/0 சச த. கட்சும்] 
சட்சமயம் 2௪42277௮௮7, பெ.(.) அறுசமயம்: 

116 51% 68072 76[1010ப5 515186 . 
'சட்சமயவேத "(திருப் 722), 

[ச் 4 சமயாம்.] 

[5/1. 2௪15-௪௮7௮)/225. ௪ட்சமயம் ] 
சட்சரணம் ௪/8827௮7, பெ.(ஈ.) வண்டு: 

06616 (சா.அக.). 
சட்சு 2௪/0/-0/2௮ பெ. (ா.) கண் 

(சிசி.2,61,மறைஞா.); /6. 

[5/4 செர்5யரி- ஐ. கட்க] 
சட்சுதீட்சை 5௪/௦ப-௭112௮] பெ.(ஈ.) குரு, 

சீடனைத் தனது அருட்பார்வையால் 
அறிவமுண்டாகும்படி செய்வது: 9901௦ப5 
1௦0%, 85 8 ௦06 ஈர [ஈ((12(1௦ஈ. 

த.வ. கண்குருவம். 

[564. 5 பரி ப1152 2 த. சட்சுகி சை] 
சட்சுபீடை 8௪/20/-0/04 பெ.(ஈ.) கண் வலி: 
வ ௦4 106 ஞூ (சா.௮க.). 

[சட்சு - பீடை] 

[5/7 ௦2 த. ௪ட்க./ 
சட்சுருதிதைவதம் 5௪/50/2024, 

பெ.(.) எண்ணிரு (சோடச) சுரங்களுள் 
ஒன்று; (1/4ப5.) 190651 ஷு ௦4 6 லர் 
016 ௦4 (76 கபர் ௦ஈ6 ௦1 0002.52-5ப/.2/77, 
0.3. 

[5$%6, 54/-5/ப0/:050௪222த ., ௪ட்சு ரதி 
)தவகம்.] 

சட்சுருதிரிசபம் 5௮/5பப2%௮0௮77, பெ.(.) 
பதினாறு (சோடச) சுரங்களுள் ஒன்று; (1/4ப5.) 
0016 வாஷ் ௦4 ௨ 5900௭0 ௦16 ௦7 (௦ 
9ைப், ௦6 ௦7 200252- 202177. 0.14. 

/[54:5. 5௪/ ௮/(///௪022 கு. சட்சுருதி 
சுபம். 



சட்சுரோகம் 

சட்சுரோகம் .௪/2பா29௮7, பெ.(ஈ.) 

கண்ணோய்; 015685 04 16 /௨5 (சா.அக.). 
[5/8 ௦௮/51777072 த. சட்சுரோகம்.] 

சட்சுவை 2௪/-2/// பெ.(.) அறுசுவை; 16 94 

08 04 185165 (சா.அக.). 

[சட் - சுவை] 

[5/7 5௪7/2 த. சட்] 

சட்டகன் 5௪//௪7௮/, பெ.(ஈ.); நீள 

உறங்குவோன்; ௦06 ௦ ॥0ப!ர65 1 

600655) 8166-௦௨30 17௮9 ப//51 

(சா.அக.). 

த.வ. நெட்டுறங்கி. 

சட்டி' சச பெ.(॥.) வளர்பிறை மற்றும் 
தேய்பிறையில் வரும் ஆறாம் பக்கல் (விதான. 

குணாகுண.6); 6 804 401 ௦7 8001௦ 

௮ 1௦0. 

த.வ. அறுமி. 
[5/6 ௪௪5/0/2 ஐ. சட்டி] 

சட்டி“ 2௪/3! பெ.(ஈ.) அறுபது; 90. சட்டி விீர்த 
வுத்தியாயம் ” (மச்சபு. 

[2/௩ செற்்/ “92500 த. சப்] 

சட்டிபூர்த்தி ட்ப பெ.(.) அறுபதாம் 
அகவை நிறைவு; 84/1௪ ௦7 00௦5 5181 

பிர்்ஷெ. 2. சட்டிபூர்த்திசாந்தி பார்க்க; 566 

5௮/10. (/1102/717. 

த.வ. அறுபான் நிறை. 

[சஷ்9 * பூர்த்தி/- 
[58 5௪5/1] 

சட்டி பூர்த்திசாந்தி சசந்ட்2ப14௦27 பெ.(1.) 

அறுபதாம் வயது நிரம்பிய நாளில் செய்யுஞ் 
சடங்கு; 081௪௱௦07 0௨7060 ௦0 ௦65 

50/21 இவெ. 

த.வ. அறுபதாம் சடங்கு. 

[51. ச -0பரமி/227702 த. சட்டியூரீதீதி 

சாந்தி] 
சட்டிரசவர்க்கம் 2௪/-/௪22-௮74277, பெ.(1.) 

அறுசுவைத் தொகுதி; (8௨ 51% 0௮/௪1806 
ஒிஉ௱வார்5 ௦4 உ௱௦க!. “சட்டிரசவர்க்கத் 
தமாதருந்தி' (கொண்டல் விடு. 4122. 

[5/4 சங்ை* ச த. சட்டிரசவாக்கம்] 
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சட்டிவிரதம் 

சட்பித்துதயிலம் 

5௮/1-1/205/77, பெ.(ஈ.) 

திங்கள்தோறும் வளர்பிறை ஆறாம் பக்கலில் 
மேற்கொள்ளும் நோன்பு; 611010ப5 

௦056 /8006 0 16 80 ஷே ௦7 (06 பாபர் 

1௦ வரு றார். 

[5/0 த2ி்பா2/22 த. சட்டிவிரதம்.] 

சட்டினி ச பெ.(॥.) துவையல் வகை; 

யல, 88ம் ௦7 51000 61515. 

த.வ. பசசினி. 

/ப்/. 2-7] 

சட்டு 5௪/0, பெ.(1.) ஆறு (தைலவ.பாயி.30); 51% 

[5/0 5௪/5 த. சட்டு! 
சட்டுவாக்கம் 2௪/10/-௩௮47, பெ.(ஈ.) 

1. அறுசுவை; 116 81% ரி8//௦ப15. 2. பிறப்பிய 

(சாதக)க் கணிப்பின் அறுவகைப் பிரிவு; 

(&51101.) 6 8%௱லா ௱௦065 01 08540 9 

11010500010௮] ௦௮. 

[5/0 5௪௮922 த. சட்டுவாக்கம்] 

சட்பதம் 52022௮/77, பெ.(.) அறுகால்; 02616, 

25 91% 60020. “சட்பதங் குடை தெழு 

தாமம் '(செவ்வுந்தி.4 நினைத்தது. 4), 

[5/4 5௪,0௮0௪: த. சட்பதும்/ 

சட்பலம் சச௦௮௮7, பெ.(॥.) ஆறு வகைக் 

கடைச்சரக்கு; 117௨ 51% [8006 014 08288௭ ப05 

(சா.அக.). 

சட்பாவம் சசம்௪ஊ, பெ.(॥.) உடலில் 

உண்டாகும் இருத்தல், தோன்றுதல், 
உருத்திரிதல், வளர்தல், சுருங்குதல், அழிதல் 

என்ற ஆறுநிலைகள்; (6 51% 518165 04 196 

௫5/௦௮! 0௦0 142., 701 12/7//2௮ ப்பட் 

ந்ர். புதுகாம9.. பபாபர2ப02] ௮/0) 

உட்பரவம்... இவைந்திடாப் புர்கலன் றன்னை” 

(காசிக. யோக. 132. 

த.வ. ஆறுநிலை. 
[54ம் தசர்ம்222 த. சட்பாவம், 7, 

சட்பித் துதயிலம் 520/1 ப/-/2)///2/77, பெ.(.) 

ஆயுள் வேத முறைப்படி, தலை நோய் 

முதலியவற்றிற்கு அணியம் செய்து மூக்கில் 

ஆறு துளியிடும் மெய்ம்மருந்து (தைலம்); 8 

கீறுபா 4601௦ 060221 ௦ ௱௪0108160 ௦9, 6 



சட்பிதாபுத்திரிகம் 

௦05 0 யர் 8ா6 805160 1௦ 16 

1௦5145 ॥॥ ௦856 04 061! ௦௦015 

(சா.அக.). 

த.வ. ஆறுதுளி மருந்து. 
சட்பிதாபுத்திரிகம் 5௪-5/22-2ப/44/௪௮/77, பெ. 

(॥.) பஞ்சதாளங்களுள் ஒன்று (பரத. தாள.13); 
(1/ப5.) உவா ௦74 பாட ௱௦௨6பா6, ௦06 ௦7 

0ி௮/42-12/2/77, 0.3. 

[5/॥. 5௪/-0//2-0ப/2422 த. சட்மிதா 

புத்திரிகம். ] 
சட்ரசநிகண்டு 52/௪32-7/9/௮ாு், பெ.(ஈ.) 

வடமொழி நூலினின்று மொழி பெயர்த்த 
சட்ரச (ஷட்ரச) நிகண்டு என்னும் நூல்; 8 
4௦௨0 பி ௨ 18ாவ12160 ார்௦ 13௱ரி ரா 
58841 (சா.அக.). 

சட்ரசம் 5௪25௮7, பெ.(ஈ.) அறுசுவை: 116 81% 

01511௦4146 188165. 

[5/4 5௪ர்ா25௪2 த. சட்ரசம், ]] 

சட்ரசம்பரிமாறுகை 2௮/7225/71-0௮1]77.27 10௮] 
பெ.(ஈ.) பூதக்கலம் (நெல்லை.); 5ஊங10 ௦7 
10௦0 0 176 6106 ௦ (6 610607௦௦௱ 15 16 
151 பறட 84 (0௨ ௱ாகா/க0௨. 

[541. 5௪25௪2 சட்ரசம்*் த, பரிமாறுகை 
2 த. சட்ரசம்பரிமாறுகை, ] 

சட்னி கற! பெ.(ஈ.) சட்டினி பார்க்க; 566 
5௪17 

த.வ. பச்சினி. 

[பி. ௦௪/2 த. சட்னி] 
சடக்கரம் 5221௮. பெ.(ஈ.) குமரக் 

கடவுளுக்குரிய ஆறெழுத்துக்களாலாகியு 

மந்திரம் (இலக்.அக.); (௨ ஈவா ௦7 51% 
611615, 580160 1௦ 0௦0 அள 

த.வ. ஆறெழுத்து மந்திரம். 
[5/4. 5௮௮௮25 த. சடக்கரம் ] 

சடகாசம் 2209-2527. பெ.(॥.) 1. மூச்சுக் 
குழல் வெடிப்பு; ஈபற(பாக ௦ 1௦8 ௦4 (5 
[6$0ா௭(௦நு ௦19815. 2. நுரையீரல் வெடிப்பு: 
116509 ௦் 6 (பா05 (சா.அக.). 

சடங்கா 2௪/7௮ பெ.(ஈ.) 
566 சர 

(பெருந்தொ. 1917 த்த 

சடங்கவி பார்க்க: 
77 ௪ ௪ சடஙுகா வாயடங்கிட 

150 

சடங்கன் ௪௪/72, 

சடசீ திமுகம் 

/[5/ம் ௪௪௮/19௮2 த. சடங்கர்] 

சடங்கவி 2௪௦௪/4/௪௦ பெ.(1.) வேதத்துக்குரிய 
ஆறங்கங்களையும் அறிந்தவன்; 006 8/௦ 18 
8/1 ௩67560 ஈ (6 540 6௪22/1925. 1 த்தராச் 
சடங்கவி மறையோன் றன்பால்' (பெரிய 

தடுத்தாட் 23. 
த.வ. ஆறங்கவித்தகன். 

[540. 5207௮/172-0772 த. சடங்களி] 

பெ. (॥.) கந்தக 

செய்நஞ்சு. இது 32 பிறவிச் செய்நஞ்சுகளுள் 
ஒன்று; (1॥ 510008 ௪௦/1) ௦6 ௦74 16 32 

கே ௦7 ஈக4/6 856/௦; எரு 001800௦ப5 

௦௱0௦ய0 ௦1 5பிர்பா (சா.அக.). 

சடசம் 2௪022௪7, பெ.(.) ஒரு வகை இருமல்; 

9 (000 ௦4 ௦௦ப0/ (சா.அக.). 

சடச்தி 5௪0௪௮01 பெ.(.) 1. சரராசியின் 
ஏழாம் பாகையிலும், திரராசியின் ஐந்தாம் 
பாகையிலும் உபயராசியின் ஒன்பதாம் 
பாகையிலும், கதிரவன் நிற்கச் 

செய்:பத்தகா வென்று 
விலக்கப்பட்ட காலம் (விதான. குணாகுண. 
33); (25170ஈ.) 1௨ வள (06 5பா 15 1 (06 
7 060766 ௦04 88258] 54 060766 ௦7 
72-72] 80 9(0 060166 ௦7 ப5௮)2-251/ 
௦8104160 1ஈ8ப5ற100ப5. 2. சடசீதிமுகம், 
1 (சைவச.பொது.15) பார்க்க: (517௦7.) 566 
52025/0-1ப9௮.77, 

சம 

காரியங்கள் 

[5/6 சசஜ்ச55 த. சடசீதி] 
சடசீதிமுகம் 5௪23/-ஈபயஏ2,  பெ.(ஈ.) 

1. ஆடவை (ஆனி), கன்னி (புரட்டாசி), சிலை 
(மார்கழி), மீனம் (பங்குனி) மாதங்கள் பிறக்கும் 
நாள் (சைவச.பொது.14); (547௦ஈ.) 166 ரச 
வே ௦4 சர 2 பாசர்சமு கக ௨0 
2௮19௦6. 2. கதிரவன் தனுசு 26வது 
பாகையிலும், மீனம் 22வது பாகையிலும், 
மிதுனம் 18வது பாகையிலும், கன்னி 14வது 
பாகையிலும், செல்லும் காலம் (செந்.)6 378); 
(8$1௦ஈ.) மறன (06 5பா 1516 261 



சடத்துவசாத்திரம் 

060166 01 /27ப2ப, 220 080166 ௦4 17௮. 
1810) 060186 ௦1 7/௮, 80 141 ௦7 

827/7] 

த.வ. கோளோட்டம். 

தெ. சடசீதிமுகம் 

[5/5 5௪௪342 த. சடசீதி - த. முகம்] 

சடத்துவசாத்திரம் 5222//02-2200277, பெ. 

(1.) பொய்த்தன்மையைக் குறிக்கும் நூல்; 

50௭0 செ 12915 ௦7 106 1845 ௦7 ஈசர்பா6 

20 6$0601வ11/ 074 16 101065 8௮0 0௨௭! 

ா௦0610125 ௦7 லர -றட/5105 (சா.அக.). 

[2 தசர்சப1724 32204. சடத்துவ 

சாத்திரம். 
சடத்துவா சைரசபாசி பெ.(॥.) ஆவி 

(ஞான.68, 1, உரை); (5௮/77) 80 றஎர்15 1௦ 

டிங். 

[5/0 5221201722 த. சடத்துலா./ 

சடதன் 5௪௪௦௪௯, பெ.(.) முட்டாள்; 8 (0 

(சா.அக.). 

[5/% ள் த.௪௮ த, சடக்] 

சடழை 52௦9 பெ.(.) 1. மடமை; ௦0950. 

2. அறியாத்தனம்; 10/௦ஷூ, 3௦1/0 ௦7 

பாளெொக்காொ. 3. அறியாமை; 19001800௪. 

4. அறியாப் பெண்; 8 8 ஈற/6 08, 

உற (சா.அக.). 

[சுடத் -2௪டதை/ 

சடா 5௪78 பெ.(.) காற்சோடுவகை; 510065 
110) ௦ம் 1025, ப5படு மா ர 

ப்ளு ௨0௮15. 

[0 ௦202௦2 த. சடா. 

சடாக்கரம் கசத, பெ.(.) சடக்கரம் 

பார்க்க: 866 ௪்்சாசா. 'ஆய்க்குளு் 
சடாக்கர மில்லாத நாவிற்கும் ” (குணிப்பா., 797 

357) 
[5/0 ௪௪2௮20௪௮7௪ த. சடாக்கரம்/ 

சடாட்சரம் 3222/227௮/77, பெ.(1.) ஆறு மந்திர 

எழுத்துகள்; (ஏ 51% ஈகா 1611675. 

(சா.அக.). 

[5/6 2௪2௮12௮7௮2] 

சடாதாரம் 5௪72424௮77, பெ.(1.) ஆறாதாரம்; 

151 சண்டகோலாகலம் 

06 500 ஈட514௦ ௦8/7ஷ 1ஈ (0௨ 0௦. 
[சடா * தாரம்] 

[5/0. 5222 த. ௪டா.] 

சடாமுத்திரை 2௪28-77.ப/1/7௮/ பெ. (ஈ.) 
சபாமுத்திரை பார்க்க; 566 5௪,்2-/77பரப்/௮/ 
(சா.அக.). 

சடானனன் 5௪ர-௪727௮) பெ.(£.) ஆறுமுகன்; 
200 /( 77௮/2, 285 0௦௨0 51% 19060, 

மனோலய முற்றமெய்ப் பம் பினைக்காட்டி/ப 
சடானனனை "” (குமர.பிரப்மூத்துக்..4) 

[5/4 5௪2௮71௪7௪2 த. சாடனைன்.] 

சடுத்தாசனம் 2௪2//222௮77,  பெ.(.) 
சலாசனம் பார்க்க (சைவச.பொது.523, உரை); 

566 35/25/0217. 

சடுரசம் 5௪/2.5௪77, பெ.(1.) அறுசுவை, (9 

51% 118/0 ப5. 

[5/0 2௪௦12522 த. சடிரகும்/ 

சடுவர்க்கம் 5௪௫-௮27, பெ.(ஈ.) 

சட்டுவர்க்கம்” பார்க்க ; 566 2௪//4/-/2/442/77. 

சடுவிதவாதம் 5௪70௪௦2௦௮7, பெ.(.) 
அறுவகை உதை (வாதம்); ௨ 51% 105 ௦7 

[6௮16 ௦ 1௦ு/௦ப5 97160108 (சா.,தக.). 

சடையரசன் 5௪0௭0/:௪௪.22, பெ.(ஈ.) 
1. வாணக்கெந்தி; 8110 5ப]ற்பா. 2. குழாய்க் 

கெந்தி; 01 5பிற்பா (சா.அக.). 

சடோகரம் 5270227127, பெ.(ஈ.) 

1. புண்ணாற்றல்; ॥691 0 01 50165. 

2. அகரு; 89/06 10௦0 - 49௪1/௦௦௮/ (சா..அக.). 

சடோதரம் 2222/2/2/77, பெ.(ஈ.) 

1. வயிற்றளைச்சல்; நே5610ுு 00 11ப%, 

2. செரியாத பண்டங்களினால் ஏற்பட்ட 

குடற்கோளாறு; 01500067 ௦4 00615 பே (௦ 

1019251146 5ப0 518065 (சா.அக.. 

சண்டகன் 5௧7௦௪720,பெ. (ஈ.) இலிங்க 

பாடாணம் (மூ.அக.); உ௱௱ஊஎவ! ந0௦1650. 

[6/8 ௦10.௦2294௪2 த. சண்டசர்:] 

சண்டகோலாகலம் ௪72௪-/0/24௮௮77 

பெ.(.) நிரய வகை (சேதுபு.துராசார.22); 9 

வி. 
[8/ம் ௦229-0249 த. சண்ட தோரகபாகளாழ்] 



ச௪ண்டகோலாலம் 152 சண்முகத்திராவகம் 
சண்டகோலாலம் 527௦௪-62/௮௮, பெ.(ஈ.) | சண்டைக் குச்சூரன் 227/70//440/-0-20/2, 

சண்டகோலாகலம் பார்க்க (சிவதரு. 

சுவாக்கநரக.180); 566 52/02-60/2/௮2. 

[5/6 2205-9222 ௧. ௭ண்டகோலாலம்] 

சண்டத்துவம் 5௪ஈ2௪//1/8, பெ.(ஈ.) ஆண் 
தன்மை யில்லாமை; 110018010௫ (சா.அக.). 

சண்டபானுரசம் 820௪02707௪. பெ.(॥.) 
குளிர்க் காய்ச்சலுக்குக் கொடுக்கும் ஆயுள் 
வேத மருந்து; 8ஈ &நபா௩6016 601016 
ா65011660 10 1806 10௱ ௦11665 6 ௦910 
(சா.அக3. 

சண்டமாருதசிந்தூரம் 527௦௪-௱௪ப௮௪.- 
570072, பெ.(1.) சிந்தார வகை (வின்.); 9 
60/0! ஐ௦௧04. 

[/6. 22091147ப/22 கண்டமாருதம் 7 த. 
சிந்தூரம்” த. சண்டமாருதசிந்தரரம்.] 

சண்டரசம் 22705-/2.27, பெ.(.) ஒரு வகை 
இனிப்புப் பற்பம்; 9 6௦0௦௦ பா ௦4 பரு 
0406 (சா.அக.). 

சண்டன்' சா பெ.(ஈ.) அலி (பிங்): 
போப, ஈளுஷுாா௦0(6 

[5/4. ௮௦2 த. சண்டன். 

சண்டன்” 5௭7௭ பெ.(ஈ.) புளி (மலை); 
(எவர் (௨௨ 

[5/4 ௦/77225 த. சண்டன். ] 

சண்டாளக்கரு 5௮/7024/2- ப பெ.(ஈ.) 
கழுதைக் கொழுப்பு; 855165 424 (சா.அக.). 

சண்டேசானுக்கிரகர் 5௮/72-27ப/002 “0௮7 
பெ.(ஈ.) சண்டேசரருக்கு அருள்புரிந்த 
சிவமூர்த்தம்; 8/2. 2௦ 06510871௩0 01806 ௦ 
521285ப2-ஈஆ த 

[$61. 612 ச மா 2 
ந் 

ன் ் 
சண்டே சானுக்கிரதா் ]/ 

பெ. (॥.) 1. கோழி; 10141. 2. சேவல்: 0௦01 
(சா.அக.). 

சண்மதம் 52-/77202/77, பெ. (ஈ.) 
மறைநெறிக்குட்பட்ட ஆறுமதம்; 61% 2012 
£611910ப5; 51% 165 ௦7 றரர௦5009. 

[5/0 2௮-712122 ஐ. சண்மதம்] 

சண்முகக்கொடியோன் 
(000701), பெ.(ஈ.) 71. 

2. சேவல்; 000% (சா.அக.). 

£2/7/77ப/9.2-/6 

கோழி; 1௦4/1. 

சண்முகசாலம் 2௮//7ப72-22/௮7, பெ.(.) 
அகத்தியர் செய்த நூற்களிலொன்று; ௦116 ௦7 
[6 8067௮] (6211565 ௦0/60 ர 5806 
ச10851/2: 8 600 ௦8 8010 (சா.அக.). 

சண்முகமுத்திரை 22/7-/77ப92-/77ப10௮] பெ. 
1.) சண்முகிமுத்திரை (செந். 423) பார்க்க; 
56€ 557/7 பரட்] பர்ப்ர்த! 

[5/5 24770௪ சண்டுக(மம)-- த... மூத்திரை;] 

சண்முகத்திராவகம் 22077ப௪-டட்ர்:20202/77, 
பெ.(ஈ.) கொங்கணவன் ஊதை (வாத) 
பாவியத்திற் (காவியத்திற்) சொல்லியுள்ள 
ஒருவகை எரிநீரகம் (திராவகம்): 8௮ 8௦10 
௦8094௦ ௦௦(015160 1 0௮௮/9 
016 ௦ஈ கிளர (சா.அக.). 



சண்முகப்பிரியை 153 சத்தகம் 

சண்முகப்பிரியை 2௪77ப/02-0-௦/ந௮ பெ.(ஈ.) 

அராக (இராக) வகை (பரத.இராக.104); (,1ப6.) 

9 806014௦ ஈாவ௦ஸ் ௬06. 

[5ர. கொொப்ிச-0ா22 த. சண்முகப் 

[நிரிமை,] 

சண்முகன் 887092, பெ.(॥.) ஆறுமுகன்; 

காபறபரவா, 85 50018060. “சண்முகன் 

பாங்க ரே” (கந்து; வள்ளிபர்மை. 794), 

[5/ம் ௨௮-711//7௪2 த. சண்முகள்.] 

சண்முகிமுத்திரை 2௪-77பரப்ரரபப/௪] பெ. 

(ஈ..) நீராடும் போது காது, கண், 

மூக்குத்துளைகளை முறையே பெருவிரல், 

சுட்டுவிரல், அணிவிரல்களால் மூடும் 

முத்திரை; 9 2800-0056 ॥॥ ௦௮09 ஈண்ன் 

680165, ஸூ65 80 1௦5115 816 010560 

£8506௦்ஞு ரு பாம், 1ளி0ள ௮௭0 ரா0- 

1004. 

[சண் - முகி - முத்திரை] 

[8/7 சா 2 த. சண்] 

சணபுட்பிகை 32௪-2ப/0/2௮ பெ.(ஈ.) 

கிலுகிலுப்பை; £91116-7011 - 0701௪15178 

/்ய7/70//௪ (சா.அக.). 

சணபேதி 8௪௪-௦௪௭ பெ.(£.) கணப் 

பொழுதில் மாழைகளை வேறு பிரித்துப் 

பொன்னாக்கும் மருந்து; 6006 0௨ே0ஸி6 

௦4 1கபக௱பர்ஈர ௱்க/5 (௦ 90/0 8 9 

ஈண் (சா.அக.). 

சணப்பொழுது 572-,0-,00//00, பெ.(ஈ.) 

நொடிநேரம் (இ.வ.); 511011 50806 ௦116, 8 

ணா! 5 6. 

த.வ. கணப்பொழுது. 

[5ம் (6௮௪2 சணம்? த. பொழுது. 

சணம் சாச௱, பெ.(£.) சணப்பொழுது 

பார்க்க: 566 8272-0-00//00. 

[5/0 (5222 த. சணம்,] 

சணாய்* ௮௯ பெ.(£.) சண்கம் பார்க்க; 566 

52]03/77. "கொழுந்துபடு சாயும் " (பெருங்: 

உஞ்சைச்..49, 107), 

சத்தக்கட்டை 2௪௪-௪0௮). பெ.(.) 

முத்திரைக்காசின், ஒசைக்குறைவு (இ.வ.); 

0ப॥81255 ௦14 ஈா6௫!/௦ ரா ர ௨௦௦4. 

[5/ம் 2௪௦௦௪ 5 சத்த(ம்)* த. கட்டை./ 

சத்தக்கருவி 2ச/௪-//ய  பெ.(॥.) 

தோற்கருவி, துளைக்கருவி, நரம்புக்கருவி, 

கஞ்சக் கருவி, மிடற்றுக் கருவி என்ற 

ஐவகைப்பட்ட இசைக்கருவி (பிங்); ஈப௫0லி 

ஈள்ப௱ளார். ௦ ரம (005, 4/2., 2701 

ப/2ட்ட/2ப/ 1௮72/70ப-/6 270/1 6௪0/2-/- 

/2/பபபரா வப -/சாப 

/சத்த(ம்] * ௧௬௨4] 

[8ம் 2௪௦022 த. சத்த..] 

ர் ் 

0 

ம் த் 

சத்தக்கேடு 3௪//௪4420ப், பெ.(ஈ.) செவிடு; 

0695. விளா, ர ௨ 52096 01 680 

(சா.அச்.). 

[சக்கரம்] - சு] 

[9/1 3ரமச- த. கேடு ர 

சத்தகம் 54//494777 பெ.(ஈ.) 1. ஏழு கூடியது; 

2001௦08(6 01 5௨67. & அரிசி, ஆடை, பணம் 

முதலிய எழுபெ ருள்களை பார்ப்பனர் 



சத்தகன்னி 154 சத்தசுரம் 

எ ழுவர்க்குத் தானஞ்செய்யும் ஈமக்கடன் | சத்தங்காட்டு-தல் 5௪11௮/4-/2//0-/4] செ.கு.வி. 
வகை (வின்.); 8 பானா! 06ா௦ர, ர கர்ப் 

58 14805 ௦7 1005 88 106, 001465, 

ஈா௦ாஞு, 610. 816 0112160 85 911 (0 5 

பாற 85. 

[5/0 520/4122 த. சப்தகம் 2சத்தகம்] 

பெ.(ஈ.) 

சிவசத்தியின் வேறுபட்ட வடிவங்களான ஏழு 

கன்னியர்; 1௨ 5 பி௪/௨5 ௦ 8பறாகோ6 

0, 08160 8150 88[4415 (06750ா1ரி60 

889165) 86 800/4 8௦௩6 (சா.அக.). 

சத்தகன்னி 2௪//2-(2றற] 

[சப்தம் - சத்த(ம்] 4 கண்ணி] 

சத்தகன்னிகை 2௪//2-62/௪௮] பெ. (ஈ.) 

சத்தமாதர் 

5217477212 

பார்க்க (சங்.அக.); 566 

[சத்த - கன்னிகை.] 

[5/0. சப்த ௮ த. சத்த..] 

கன்னி 2கன்னிகை 

சத்தகுணம் 5௪/2-4பரசா, பெ.(ஈ.) ஒலி 
(சத்தம்); 80பா0 (சா.அக.. 

[சதத(ம்) 4 குணம்] 

[5/6 5௪௦௦22 த. சத்த(ம்)] 

சத்தகுலாசலம் 2௪1/2-/ப/22௮2௱, பெ.(ஈ.) 
நிலத்தைத் தாங்குவனவாகக் கூறப்படும் 
இமயம், ஏமகூடம், கயிலை, நிடதம், நீலமலை, 
மந்தரம், விந்தம் என்னும் ஏழுமலைகள் 
(சங்.அக.); 16 வா பால் 5 61/௦0 1௦ 
50001 11௨ ர. 

6771௪40277, 4/4 

77௮7227277. 722.7. 

412., பாஸா, 

/7/7௪02/77, ௮/0] 

சத்தங்கட்டு-தல் 5௪/௭7-/௪ப: 5 செ.கு.வி. 
(41.) களைக்கட்டு (வ.): 1௦ 50பா0 6176௦1. 

(3.1.) 1. ஒலியெழுப்புதல்; 1௦ 01/6 8 4௦0௦௮] 

91902!: 10 08; 81/௦௦, ௱866 8 ஈ௱0156. 

2. தீய ஆவிகள் விலகும்படி கைதட்டுதல்; 1௦ 

22 ஈ8ா05 107 8080 8 ஙு 818666 0௦7 

410 02856. 3. ஏதமுறுகாலம் முதலியவற்றில் 

முறையிட்டுக் கூவுதல்; 1௦ ரூ 04 081 ௦பர், 85 

9 810லி ரா 0856 ௦7 0௨08. 

[சத்தம் * காட்டு-.] 

[5/4 2௪ம022 த. சத்த(ம்).] 

சத்தசமுத்திரம் 5௪//2-2௮/71ப1074/77, பெ.(ஈ.) 

ஏழுகடல் (சூடா.); 172 86/8 ௦௦௦81௦ 5625 

௦7 (6 19௦51] 50௮16. 

[541 ௪௮௦0 * சாப: த. 

சமுத்திரம்? சத்தசமுத்திரம்] 

சப்த 

சத்தசாட்டரணை 2ச॥2-22//௪27௮ பெ.(.) 
சத்திசாட்டரணை பார்க்க; 566 21 

52/௮4/2௮1௮ (சா.அக.). 

சத்தசாத்திரம் 5௪//௪-52/7௯, பெ.(ா.) 
எழுத்துச் சொற்களைப் பற்றிய இலக்கண 
நூல்; ராவா௱ள, 88 16 501600௦6 ௦1 50பா05 

90 005. 

[5/4 5200272850: த. சத்தசாத்திரம்.] 
சத்தசிப்பி 5௮//2-20௦/ பெ.(ஈ.) கிளிஞ்சில் 

(இ.வ.);: ஈ௦!1ப5௦. 

[சத்த(ம்) - சிப] 

[5/1 5௪ம்௦25 த. சத்தம்)] 
இப்பி? சட்ர 

சத்தசுரம் 52/:2-5பச, பெ.(ஈ.) ஏழிசை 
(சங்.அக.); 1 82 ௭௦185 ௦7 (65 08௱பர். 

[சத்த(ம்) 4 சுரம்] 

[5/04. 5௮0147 சப்தம் 2சத்த(ம்).] 



சத்ததந்தி 
சத்ததந்தி பெ.(ஈ.) 

ஏழிசையிசைக்கும் ஏழுகம்பிகளையுடைய 

வீணைவாச்சியம் (இ.வ.); 74 85 ஈவா 

5 805 0 425 2ம் 16 

5௦2 8பாஎா. 

521//27-72/70] 

/சதீத(0) - தந்தி]. 

[6/1 ௪20472 சப்தம் 2 சத்த(ம்)] 

சத்ததாது 5௪//௪-/௪/0, பெ.(॥.) உடம்பின் 

அமைப்பிலுள்ள இரதம், செங்குருதி, எலும்பு, 

தோல், இறைச்சி, மூளை, வித்தமிழது என்ற 

எழுவகைப் பொருள்கள் (சூடா.); 116 588 

௦௦511பவார் அணா ௦4 6 ஈயா 0௦4, 

412... 20௮7 பபச, ௮/பரம் ப 70/74/2077 4/7 

50/44/2777. 02/7-6ப/ப/ம7 ப/0/2777//071. 

[சத்த(0) - தாது: 

[5/0 2௪௦௮2 த.சத்த(ம்)./ 

ஈத்ததாரணை 2ச/௪-2௮௮) பெ.(.) 

தொண்கவனவூழ்கம் (நவதாரணையுளொன்று) 

(திவா.); ௦16 ௦7 /7202-/27217௮. 

[சத்த(00) - த. தாரணை..] 

[56% 5௪௦0௪2 த. சத்தம்). 

சத்ததாளம் 2௪//௪-/2/2) 
துருவதாளம், அடதாளம், 

திரிபுடைதாளம், ரூபகதாளம், சம்பைதாளம், 

மட்டிய தாளம் என்ற எழுவகைத் தாளங்கள்; 

5$ஊலா ௦௦0௦ பகா!௪!(/25 ௦4 1 

ஈ€35பா௨, ப12., ப7பா/ச-/2/௮/77, 20௪-/2/217, 

24.2-12/2/77, 10 ப/0214/2/77, [ப0௮72-/4/2/77, 

02/77/2777, /77.211//2-122/2/77. 

பெ.(ஈ.) 

ஏகதாளம், 

/சத்த(ம்) - த. தாளம்] 

[54% ௪௪ம்னா5 த. சப்தம் ௮ சத்த(ம்)/] 

கூக் தாளம் 

சத்ததானம் 5௪//௪-/27௮/77, பெ.(1.) வெடியுப்பு; 

5811026106. 

155. சத்தப்பிரகரணம் 

[5/0 5௪0௦275072722 த. சத்ததானம்./ 

சத்ததீவு 5௪//௪-00/0, பெ.(.) ஏழு தீவு; (6 

56/60 0௦0081141௦ ௦௦14 ௭௱15 கர் 1/1. 

நரன ப் 85 1௮ 02ம்6. 

[சத்த(ம்) - தீ] 

[5/0 5௪௦2 த. சப்தம் 2 சத்தம்] 

சத்தநதி 5௪௪-௪௦1 பெ.(1.) கங்கை, யமுனை, 

சரசுவதி, நருமதை, காவேரி, குமரி, கோதாவரி 

என்ற ஏழு தெய்வத் தன்மை வாய்ந்த ஆறுகள் 

(சங்.அக.); (6 508 598060 1/8, 412., 

42119௮] 277/௮] 5௮/22ப//20/ /12/1/772097 

21/2/740/712/1 002027 

[5/6 220147-2.7207-2த.௪.ப்தநதி சத்த நதி] 

சத்தநரகம் 2௮//2-72720௮/71, பெ.(ஈ.) 

எழுநிரயம்; (6 56/21 615. 

[5/1 5-0/2772:௪42 2 த. சப்சரரகம் ௮ 

த. சதீச நரகம். 

சத்தநாரசம் 2௪-௮௪, பெ.(॥.) 

உடம்பில் வயிறு, நெஞ்சு முதலிய உறுப்புகளில் 

இட்டு ஒலியை கண்டு பிடிக்கும் சலாகை; ௮1 

51 ப௱ாமார் ௫ வர்்ள் கே465 85 8100௮௦, 

016851 610., 816 581060 - 516165000௦ 

(சா.அக.). 

சத்தநாராசம் 22/௭22௪, பெ.(ஈ.) 

அட்டை; |66௦0 (சா.அக.). 

சத்தநிலை ச௪2-1/௮)  பெ.(॥.) பனங்கள்; 

வாரா 100] (சா.அக.). 

சத்தநூல் 2௪4௪-72] பெ.(1.) சத்தசாத்திரம் 

பார்க்க (பி.வி.18, உரை); 586 2௪/72-2௪10/2477. 

சத்தப்பிரகரண ம் 2௪1/2-0-0்௭௮7272/7, 

பெ.(ஈ.) ஒரு மறை முடிவு நூல்; 9 162186 ௦ா 

(22/21 5 ௦க06ா5 07 றகா1£. 

[5/1 5௪0/2 2: த. சத்தப்பிரகரசா௱ம்] 



சத்தப்பிரதி 
சத்தப்பிரதி 2௪//௪-2-மரச௭் பெ. (ஈ.) 

கேள்விமூலம் தெரிவது (வின்.); 00710 ௦ 

ரூ 62154. 

[5%1. 2௪00௪ ஈச சப்தமிரதி 2 த. 

சத்தி] 

சத்தப்பிரபஞ்சம் 2௮/12-0-0//20/902/7), 

பெ.(1.) சொல்லுலகம் (சி.போ.பா.பக்.136); 

(5௯௫௮) 16 பாப/னா96 ௦4 50பா0, 5 0451௦ 

௦4 176 5௪/12-0௪0௪9௮/77 (சா.அக.). 

[5/4 220௦௪4012-,04/7025த. சத்தம்.ரடஞ்சாம்] 

சத்தப்பிரமம் 2௪//௪-0-௦/-/712/71, பெ.(ஈ.) 

1. ஒலிவடிவாகிய முழுமுதற்பொருள் கடவுள்; 
010-2ஈர௱கா, 50பா0 ௦ ௩00 101160 

145 16 5பறாஊ ௦0. 2. அறுபத்துநாலு 

கலையுள் இசை வேறுபாடு அறியும் வித்தை: 

ம்€ ௮17 ௦4 ஈ௦0ப1க41௦ ௦74 50௦பா6. 606 61 

/ ப,2211ப/72/ப-6௮௮50.ப. 

[5/4 82002 0/2047௮:௧. சத்த ரர்] 

சத்தப்பிரமவாதம் 52112-,0-0//2/772-1/22:2/7, 

பெ.(ஈ.) (நாதமே) ஓசையே முழு முதற்பொருள் 
(பிரமம்) என்னுங் கொள்கை(சி.போ.பா.அவை,); 
6 ஜரரி௦50014௦ 51 மர்/௦் ௦9105 பர-| 
5போா 5 காஜா. 

[5/1. 5௪௦02-0/20772-/2225 

பிரமவாதம். ] 
த. சத்தம் 

சத்தப்பிரமாணம் 5௮1/2-0-0./2127217, 
பெ.(ஈ.) மெய்யுணர்வு விளக்கத்திற்காக மறை 
முதலியவற்றைக் கொண்டு அறியும் ஓர் 
அளவை; 4800௮! கபர: ரஈஸூல!211௦0 ௨ 
5011பா6, 86 8 ௦௮௨ ௦7 9௦0யா470 60 
றா01416006. 

த.வ. மெய்யுணர்வு அளவை. 

15௦ சத்தபோதம் 

[965 
ரிராமானம்./ 

2௮,002-012/7724722 த. சத்தப் 

சத்தபரிபூரணம் 5௪12௦௮௦0௮௫, பெ.(ஈ.) 
யகாரம்; 16 ஈரூ514௦ 1எ16ா ரல! ரவீனா 1௦ 

61601௮! 12010 (சா.அக.). 

சத்தபரியாவாசம் 2௪//௪௦௮7ு:2-1:222, 
பெ.(॥.) காஞ்சிரை; ஈம ௦௱(௦8 (சா.அக.). 

சத்தபருணி 2௪7௪-221ப/ பெ.(ஈ.) ஏழிலைப் 
பாலை (மலை.); 5/2 168/6 ஈரி(-012ார். 

[541. 5௪௦7-0௮௪2 த. சப்தபரு ணி 

சத்தபருணி] 

சத்தபுரி 5௪/4௦17 பெ.(ஈ.) அயோத்தி, மதுரை, 
மாயை, காசி, காஞ்சி, அவந்தி, துவாரகை 
என்ற ஏழு தெய்வத்தன்மை பெற்ற நகரங்கள் 
(சங்.அக.): (6 5 5907௨0 01/25, 12. 

87/21 ரசமொச! [ஜுன தல 6 77/72 
41/27 7 புகு20௮ 

(சத்த(ம்) - புரி] 

[5/4 2௪௦2 த. சப்தம் 2. சத்தம்] 

சத்தபோடம் 5211200097, பெ.(.) செய்யான்: 
“ 6௦05 ௦80௨0௨ (சா.அ௧க..). 

சத்தபோதம் 5௪17405027, பெ.(॥.) பூதணம் 
பார்க்க; 866 68227௪௮7 (சா.அக.). 



சத்தம்' 
சத்தம்" 5௪14௮7, பெ.(॥.) 1. ஒலி (சூடா.); 10106. 

2. சொல் (பி.வி.6); 1௩௦10, 008016. 3. பெயர்: 

ரா. 'தத்தவ சத்தஞ் சாரும்” (சி.கி.2 77), 

4. சத்தசாத்திரம் பார்க்க; 866 2௪1//௪- 

2211/72/77. 'சத்தமார் சோதி_மூ பொன்றாங்கு ' 
(தாலட...52. 5. சத்தப்பிரமாணம் பார்க்க; 566 

52112-0-0//2/772/72/77. 

[5/0 5௪00௪2 த. சத்தம்] 

சத்தம்” 5௪/4௭, பெ.(.) ஏழு (சூடா.); 8848. 

/2/ம 5௪1/2 25/ம் 540/2 த. சத்தம்] 

சத்தமண்டலம் 2௪//௪-1௮0௯௮77, பெ.(ஈ.) 

ஏழுலகங்கள் (வின்.); 86461 160105 ௦1 16 

பார்னா56. 

/சத்த(ம்) - மண்டலம்] 

[அம் சம்மா த. சப்தம் 2 சத்தம்] 

சத்தமருத்து 2௪//௮77௮/ய//0, பெ.(॥.) கிழக்கு, 

தெற்கு, மேற்கு, வடக்கு, மேல், கீழ், 

பலயோனியுயிர்கள் இவற்றினின்று வரும் 

ஏழுவகைக் காற்று (பிங்.); 176 56487 1006 ௦7 

'க்ா05. 

சத்தமருந்து ௪2-70, பெ.(॥.) ஏழு 

வகை மருந்துகள்; 16 5646 (805 ௦7 

ாாஊூ௦0/ா (சா.அக.). 

[சத்த(0்) - மருந்து, 
[9/ம 520272 த. சப்தம் 2 சத்த(0)] 

சத்தமன் £௪//சாரசற, பெ.(॥.) யாவரினுஞ் 

சிறந்தவன் (இலக்.அக.); 1051 6%0618॥ 

06501. 

[5/1. 52/-/277142 த. சத்தபார்..] 

சத்தமாங்கிசம் 2௪/௪-ரசர9/கசா, பெ.(ா.) 

(ஏழில் ஒர் அம்சம்) ஒரையை ஏழாகப் பிரித்துக் 

கோள்களின் நிலையைக் குறிக்குஞ் சக்கரம் 

(சோதிட.சிந்.123); (5170.) ॥4., ௦06 5ம் 

எர. ,& 000500010௪ ளா! பயயயவ (6 

0514௦1 ௦7 6800 றக் 18 860 ட 

ர்வு (06 ரசி ரார௦ 5வசா 088. 

[90 கக0/௮74747724- 2. 

பரரங்கிசம்-2 சுத்தராங்கிற] 

ச,2// 

/ 

157 சத்தரி 

சத்தமாதர் 2௪/௪-7222: பெ. (ஈ.) சிவ 

சத்தியின் வடிவவேறுபாடுகளான ஏழு 

மாதர்கள்; 116 581 ேஉ௱௦ொ்ன6 ௦ 

௦6ா$0/1160 ௨60165 ௦1 (9 இறவ 

061165. 

[சப்த அசத்த(ம்] - த. மாதர்] 

[5/0 ௧௮0/2 த. சப்த 2 சத்த./ 

சத்தமாதாக்கள் 2௪//9-/77224/௮/ பெ.(1.) 
சத்தமாதர் (சிலப்.20, 37, உரை) பார்க்க; 8696 

82112-/77.202/: 

[சத்தம்] - த. மாதாக்கள்.] 

[5/4 520/2, த. சப்தம் ௮ சத்த] 

சத்தமி 2//27/ பெ.(ஈ.) 1. ஏழாம் பக்கல் (திதி) 

(விதான. குணாகுணா.7); 106 5/8 (4 1ஈ ௨ 

|பாலா ர௦ரா/ரார். 2. ஏழாம் வேற்றுமை (பி.வி.6, 

உரை; (மோ௭௱.) (6 009146 0956, 85 (76 

56/21. 

[8/1 520/2 த. சப்தமி 2 சத்தி] 

சத்தமேகம் 2௪/(4/77274/7), பெ. (ஈ.) 
சம்வர்த்தம், ஆவர்த்தம், புட்கலாவர்த்தம், 

சங்காரித்தம், துரோணம், காளமுகி, நீல 

வருணம் என்ற ஏழு மேகங்கள் (பிங்.); (6 

56/68 06165111 01௦ப05 பாச (6 ௦௦10) 

01 11078. 412., 2௮77/21/2/77, 20/27/1127, 

0ப/1௮/20௮/1/2177, 84/12202/77,  /ப/072/77, 

கிதாப் ா/சசாபா2_. 'சத்தமேகங்கருநமம் 
/ச்ர குரா .யிறி சர சரித்தி.. 

ஈரின்மையோ ” (தாய;பரி[ூ. 9) 

[சத்தார்] - பேசும்] 

[8/ம ௪௪௦௮. ௮ த. சப்தம் 2 சத்தம்] 

சத்தராசிகம் 22//21222௮77, பெ.(ஈ.) கணித 

வகை (வின்.); (றாக(்்) ரப/6 07 86/6, 8 

௦௦௱௦பா் நா௦0ா/0 ர வங்ள் 5 

(காராக 816 ப. 

[5/0 சசறளாசகத.கதராசிகம்-2 சத்தராகிகம்] 

சத்தரி சச பெ.(1.) உளசிக்காந்தம்; ஈகா 

(சாா..௮ஈ. 



சத்தரிசிகள் 

சத்தரிசிகள் 5௪12-7504] பெ.) அகத்தியன், 
புலத்தியன், அங்கிரசு, கெளதமன், வசிட்டன், 
காசிபன், மார்க்கண்டன் முதலான இருடிகள் 
எழுவர், (பிங்) 46 506 58065. 

[5/6 சமன் த. சு்தோக்கள்-2 சுத்தாள்கள்.] 
சத்தரிசிமண்டலம் 2௪270121௮௮, 

பெ.(॥.) ஏழு இருடிகளாகிய ஏழு விண் 
மீன்களில் தோன்றும் மண்டிலம்; பா5ச ராவு 
16 0681 868, (6 56 எர 6125 
௦1 மர் 816 6௭5060 88 5813 
1 51. 

[சத்தரிசி - மண்டிலம் 2. மண்டலம்] 

[5/1. 520/275/* த. சப்தரிசி 2 சத்தரிகி | 

சத்தலோகம் 5௪//9-/27௮7, பெ.(ஈ.) பொன். 
வெள்ளி, செம்பு, இரும்பு, ஈயம், தரா, கஞ்சம் 
என்ற ஏழுவகை மாழைகள் (உலோகங்கள்) 
(திவா.); 16 52 61௮6. 412., 207 பவர் 
2௦ம்ப ர்பரம்ப ௮7, ௮2 எட்னா 

[5/4 5௪0477/6/௮2 த. சத்தலோகம்.] 

சத்தவருக்கம் 5௪//௪-/சப//2, பெ.(ஈ.) 
நெல்லி, வெட்டிவேர், இலாமிச்சை வேர், 
சடாமாஞ்சி, இலவங்கம், ஏலம், திராட்சை என்ற 
ஏழுவகை மருந்துப் பொருள்கள் (சங்.துக.): 
(6 502 ப௨061௮116 ப95, 4/2., 72/91] 
67, /2/77/200 657. 220277 2/7/ /202/19௮.7, 
55/77, 472/2 

[5/4 520147-40/279௪ த. சத்தவருக்கம்.] 
சத்தவிடங்கத்தலம் 5௮//2- //22/172-/-/2/௪77, 

பெ.(ஈ.) தியாகராசமூர்த்தி கோயில் 
கொண்டுள்ள ஆரூர், நாகை. நள்ளாறு, 
மறைக்காடு, காறாயல், வாய்மூர், கோளிலி 
என்ற ஏழு தலங்கள் (திருவாரூ.25-26, அரும்.); 
6 86 81௨௦ 0616078160 1 (66 
ரீ ௦4 ஆண 3 7 )/27௮72 12. 
சிரம், //சீழன //௮/27ப 47/42 
ன்று பதும் /60//7 

[சத்தம் * விடங்கம் * தலம்] 
[5/% 52 த, சப்தம் சத்தம்] 

158 சத்தாங்கோபகாரம் 
சத்தவுதகிருதம் 5௪//2005-///28௭7, பெ.(ஈ.) 

புண்ணின் மேல் தடவும் ஒரு மருந்து நெய்; ௮ 
6010816௨06 04 ப560 1௦ /௦பா0்5 86 ௮ 
061௮ 800141021௦ (சா.அக.). 

சத்தவெடி 2௪//2-எர பெ.(.) இலக்குக் 
குறியாது சுடும்வெடி (இ.வ.); 811655 
510010. 

[சத்தம் - த. வெடி..] 

[5/1. 2௪ம025 த. சத்த(ம்)] 

சத்தவேகமணி" 2//21:67-/7720)/ பெ.(ஈ.) 
இதளிய மணிவகையுளொன்று; 3 [40 ௦7 
௦01501105160 ஈாஊ௦பாசி றர! (சா.அக.). 

சத்தவேகமணி” 2௪/2-6572-7௪ஈ] பெ.(ஈ.) 
மருந்து வகை (தஞ்.சர.111, 58): ௨ |சஈ் ௦7 
600106. 

சத்தறி ௧௪௮7 பெ.(ஈ.) நவகண்ட மூதண்டம்; 
06 ௦10651 ௦74 17௨ வகா ௩௦1105 (சா.௮க.). 

சத்தாகம்' 2௪/9௪, பெ.(ஈ.) ஏழு 
நாளைக்குள் பாகவதம் போன்ற 
தொன்மங்களைப் படித்துப் பொருள் கூறுகை 
(இ.வ.); ௮ ல௦5106௦1 ௦4 ௮ [611010ப5 14/௦1 25 
[3/729202/2, [1 5௦/௦0 090/5. 

[5/4 2௪1௪0௪: க. சப்தாகம் 5 சத்தாகம்] 
சத்தாகம்” 2-//27௮ பெ.(ஈ.) சத்தாவரணம் 

பார்க்க (இ.வ.); 596 2௪/௪0/2௪2௮. 
சத்தாங்கசெவிடு 5௪/12/772-௪21/20, பெ.(.) 

முழுச் செவிடு: ேறறி616 0687707655: 510002- 
06977655 (சா.அக.). 

சத்தாங்கமும் 5௪7479௮௱ம, கு.வி.எ.(௮01.) 
அரசாட்சிக்குரிய ஏழுறுப்புகளும் மற்றும் 
அனைத்தும்; |(., வ 1௨ உவ | (௦4 ௮ 
90௦.) ஏுற்வடு... 'சத்தரங்கமும் 
தோற்றுவிட்டான்.! 

[5/4 ௪௪2 211922 ௧. சத்தாங்கம்] 

சத்தாங்கோபகாரம் 5௪4290 பெரு.) 
அன்னம், பருகுமுணவு, அம்பரம், மந்திரம், 
தாசபாலனம், காராமயத்திரிதயமோசனம், 



சத்தாண்டுமூலி 

சவச்சேமம் என்ற உடல் தொடர்பாக நிகழும் 

ஏழுவகைத் தயாவிருத்தி (வின்.); 16 58/8 

2015 ௦071 ௦6௨1681108106 [619110 1௦ (௦ 

௦௦0, 412., ௪72/7, 0227, 2/77,92747), 

7747214217, 12592-04/2/4/77, /(சொ]]-௪ 

(/712)/2-/7702.52172/77, 221/20202/774/17. 

[5/6 52012/122 * ப0242122 த.சத்தாங் 

கோபகாரம். ] 

சத்தாண்டுமூலி 2சரசாஸ்- ரம் பெ.(ஈ.) 

சித்தர்கள் பசியாமல் இருக்க வேண்டி ஏழு 

ஆண்டிற்கொரு முறை உண்ணும் மூலி; 8 

பாவி ரல ப 5பழ00860 1௦ 06 18/68 

௫ 5180௮75 ௦0௦௦ ர 582 46815 1௦ 8/010 

பாள (சா.௮க.). 

[சத்த(ம்) - ஆண்டு 4 கூரலி] 
[8/7 சமா த. சப்தம் 2ச௪த்த(ம்)] 

சத்தாமாத்திரம் 2ச/2ாச/2, பெ.(॥.) 

தாழ்நிலையுள்ளதாயிருக்கை;௦௨18 

ஒ451800௪. 'கபம்மிரதாகராட்டசஞ்தாமாத்தீர்பாப் 

இருக்குபென்ணில் (சி.சி.5, 9) ரான் 

[8/4 5௪//2-/7720்௪2 த. சத்தாமாத்திரம்.] 

சத்தாய்-த்தல் 2௪:/2-), 4 செ. 

குன்றா.வி.(ம.1.) 1. தொந்தரவு செய்தல்; (௦ 
(635,101௱ார்.2. பகடித்தல் (இ.வ.); (௦ 
[1010ப/6, 0௦௦௩ ௪௩ 

[0ீ. ௪௪1272: த. சத்தாய்-..] 

சத்தார் 2௪௭2 பெ.(ஈ.) சாய்வு (இ.வ.); 001006, 

1௮10 ௦ 81000 060140. 

[0. 5௪//2/2 த. சத்தார்] 

சத்தார்த்தம் 2௪/2, பெ.(ா.) சொல்லின் 

படி அமைந்த பொருள் (சித். மரபுகண்.18); 
(6௮! ௦௮0. 

[5/1 5௪02௪2௮/9௮ த. சுத்தார்த்தம்.] 

சத்தாவத்தை 2௪20௪௮ பெ.(8.) ஆதனுக்கு 

நிகழக்கூடிய அறியாமை, ஆவரணம், 

விட்சேபம், பரோட்சஞானம், அபரோட்ச 

ஞானம் சோகநிவர்த்தி, தடையற்றவான ந்தம் 

என்னும் எழுவகை நிலைகள் (உபநி.17, உரை); 

159 சத்திக்காய்ச்சல் 

(அல்கா) 116 56 51965 ௦7 16 50ப!| 
௦ 10௦2௦6 ௮0 8611-061ப510 1௦ 17௦ 

180௦116006 ௦4 நோக்கா 80 ௦00560ப6ா 
1/9 112., கற்க 110240277 

0512727௫77, 20270105/744/77, .5002-/7/ 

(௮/717/2034௮//:2-/-274725177. 

[5/ம 5201477202-5172-25. சப்தாவத்தை 

௮ சத்தாவத்தை.] 

சத்தாவரணம் 2௪//2௮௮7௮777, பெ.(॥.) 

விழாக்கொண்டாட்ட முடிவில், வழிபாட்டிற் 
குரிய தெய்வத்திருமேனி சுற்றுமதிலுக் 
குள்ளேயே ஏழுதரஞ் சுற்றுகை; 0ா00658100 ௦4 
1116 1001 52 425 ௦பா0 6 88௪, 

302 102105 16 00086 07 1$2514416. 

[5/4 520/2772-/2/2722 த.குதா ௨ம்? 

சுத்தாவரனாம். ] 

சத்தாவாசி 2௪2௦25) பெ.(.) பூசபத்திரி; 8 

பறி வே பர (சா.அக.). 

சத்தானபேதி 2௪//272-ம224 பெ.(.) நல்ல 

கழிச்சல் மருந்து; 39 091178114௦ (சா.அக.). 

சத்தி'-த்தல் 2௪:44, 4 செ.கு.வி.(4:1) ஒலித்தல்; 

(௦ 50பா0, பாரா 8 10156. 

[5/4 8௪௦022 த. சத்தி--.] 

சத்தி*-த்தல் 8௪/4, 4 செ.குன்றா.வி.(ம:1.) 

வாயாலெடுக்கை (இ.வ.); 1௦ ௦௱ர். 

[5/6 7௮102 த. சத்தி. 

சத்தி” சம்] பெ.(ஈ.) 1. வாயாலெடுக்கை (பிங்.); 

ஏரா. 2. வேம்பு (மலை.); 168. 

3. கொம்மட்டி (மலை.); ௨ 8௮॥ி ௩/28எ-௱ஓ௦. 

4. பேய்ப்புல்; 610 81/66-00பா0. 

சத்தி” சச பெ.(.) குடை (பிங்); ப௱ாமாக8. 

[௦8 வரசர்22 த. சத்தி] 

சத்தி” 2௪; பெ.(ா.) இசைச்செய்யுள் (அக.நி.); 

9 ௱௫௦01/0௦ப5 /6156. 

[8/0 820022 த. சத்தி] 

சத்திக்காய்ச்சல் 2௪/444-42222) பெ.(ா.) 

கக்கலோடு கூடிய காய்ச்சல்; 172/8 

௮000ஈ1ழ8/60 ௫ ௩ம் (சா.அக.). 



சத்திக்கூர்மைக்கல் 

சத்திக்கூர்மைக்கல் 2௪//4/64047774/4) பெ. 
(.) படிகக்கல்; [60 ரூ/8(81 00 கக 

51006 (சா.௮௧.). 

சத்திசெய்-தல் 2௪122), செ.குன்றாவி.(1:1.) 

வாயிலெடுக்கை (திவா.); 1௦ ௦. 

[5/0 04015 த. சத்தி-.] 

சத்திதத்துவம் 2௪//-/௪//ப4௮7, பெ.(ஈ.) 
தூமெய்ப்பொருள்களுள் ஒன்றாய்ச் சிவனது 

வினையாற்றலுக்கு இடமாய்ச் தூமாயை 

காரியப்படுவதாயுள்ள விருத்தி (சி.போ.பா.2, 2, 

பக்.139): (8 கா) 81806 0 16010 1ஈ வாள் 

901௦0 15 ராக், நா65(060 006 0 16 

ர்க் எ 5ஙகா, ௦06 ௦4 146 5பர(5- 
[யய 0.4 

[சத்தி - தத்துவம். 
[5/0 22/0 2 த. சக்தி சத்தி ] 

சத்திதீட்சை ௪/////2௮] பெ. (ஈ.) தீக்கைவகை 
யுளொன்று (ஞானவதி); 8 ௦06 ௦1 16101௦ப5 
ப். 

/5// கரச... 5. த, சத்திதிட்சை./ 

சத்திநாதம் சைபடாசிசசாபெெ.(ஈ.) 
1.பொன்னிறம்; 0௦0108 0௦10 பா. 

2. பொன்னிமிளை: 515௱பர் ௦1 3 0௦108 

0010பா. 3. ஏமாப்பிரகம் (சங்.அக.); 611௦ங 
௱(08. 

சத்திநிபாதம் 2௪/0-ஈ0202௱, பெ.(ஈ.) (பக்குவ 
முடைய ஆதனிடத்தில் இறைவனின்) 
திருவருள் பதிகை; (59/2) 561110 ௦1 16 
பே 01806 18 16 50௦ப10 வல 1 (6 106. 
'ஒழிப்பன் மலருசது£த்தா சத்திநிபாதத்தால் " 
(சிசி௪ 2) 

[சத்தி - நிபாதம்] 
[5/0 சிட்ட த. சத்திநி] 

சத்திநிபாதன் ௪11-022 பெ.(ஈ.) 
திருவருள் பதியப்பெற்றவன்; 006 6ஈ ௦ 
6 6 07906 85 961160. 'உலகாக்குஞ் 
சத்திநிபா தாக்கு நிகழ்திதியது"' (சி.சி. 75). 

160 சத்தியசந்தை 

[5/ம் 5௮0042 2 த. சத்திநிபாதன்,] 

சத்திப்பு 2௪//0௦ப, பெ.(.) கக்கல் (14..,): 
ப்ொர்பிர0. 

[5/0 027025 த. சத்திம்,] 

சத்திபீடம் 5௪/4௦0/887, பெ.(ஈ.) மலைமகளின் 
திருவருள் நிறைந்த ஆலயம்; (2௮1/௮) 88/௦ 

பார்மா 5025 5௮40 15 00௦5106160 1௦ 

ா௨௦௦௱116. 

/சத்தி - பீடம்./ 

[5/1 4/2 சக்தி 2. சத்தி] 

சத்திபூசை படம] பெ.(॥.) சக்திபூசை 

பார்க்க; 566 5௮/02. /2௮ 

[சத்தி - பூசை..] 

[5/1 52/07 2 த. சத்தி] 

சத்திமத்து சட71௮110, பெ.(.) நினைமுறை 
(ஞானவதி); (5௪//௮777) ௨ ௱௦06 ௦7 [1191௦ப5 
ர்பல11௦. "சத்தி மக்தாலாக லத்துவா 
சுத்திபண்ண்” (சி..௪ி1.2, 6), 

[5/1 82/14/7721 த. சத்திமக்க] 

சத்தியக்கடுதாசி 2௪10:2-/-௪0/823] பெ.(ா.) 
உறுதிமொழி ஆவணம் (3.); 8419824( 

[5/7 5௪/௪ 1707 ஊம் த. சத்தியக் 
கடுதாசி] 

சத்தியங்கேள்-தல் சேரட்ச- ஈக, 11 செ. 
குன்றாவி.(3.(.) உறுதிமொழி வாங்குதல் 

(வின்.); 1௦ பர் ௦6 ௦ஈ ௦241. 

[சத்தியம் 4 கேள்] 

[5/0. 5சற்௪ 2 த. சத்தியம்] 

கேள்-தல் - தொ.பெ.ஈறு 

சத்தியசந்தன் ௪1/2-2௮7220 
உண்மை விளம்பி: 1ப11ப! லு. 

பெ.(ஈ.) 

[5/ம். 5௪0/:௪-9௮70172 த. சத்திபசர்தள்..] 

சத்தியசந்தை 2௪(/௪-2௯2௮)  பெ.(ஈ.) 
உண்மை விளம்பி: (பர்ரி ௩. 

[5/7 5௮0/2 த. சத்தியசற்தை] 



சத்தியசம்பன்னன் 

சத்தியசம்பன்னன் 2௪1/:2-2௮/7710-02), 

பெ.(.) சத்தியசந்தன் பார்க்க; 566 5௪11௮- 

570277. 

8. 520/275௮/77-021772 2 த.சத்தியம் 

பண்ணச். 

சத்தியஞ்செய்--தல் 5௪:27-23-, 1. செ. 
குன்றாவி.(3.1.) உறுதி மொழிதல்; 1௦ 56௮, 

(2/6 ௦4, 85 ॥ 8 00பார் ௦4 1ப51106. 

[சத்தியம் * செய்] 

[5/ம் 5௪/௪ 2 த. சத்தியம்] 

செய்.க.ல் - தொ.0.ஈறு! 

சத்தியஞானம் 2௪//௮-/7247௮77, பெ.(.) 

மெய்யுணர்வு (மணிமே.27, 286, உரை); 116, 

42110 0௦1716௨006. 

[5/1 9௪/1 7272 ௮2/47. சத்திபஞானாம்/ 

சத்தியநாதர் சைஸ்சாசசே பெ.(ா.) 

சித்தருள் ஒருவர் (சது.); ஈவ௱€ ௦1 8 0162 

510015. 

[8/1 ௪௮ற்:௪௩7.2/9௮ ௮ த. சத்தியாரதா.] 

சத்தியநிருவாணம் 5௪/௮-/7/ப127௮/77, பெ. 

(॥.) சத்தியோநிர்வாணதீட்சை பார்க்க; 586 

5௮/1072-/7///272-(0/10௮ 

[5ம் சசற்௭பரர272-2 த. சத்திபுநிரவாணம்] 

சத்தியப்பிரமாணம் 2௪01:௪-0-0/7௮/77472/7) 

பெ.(ஈ.) 1. உண்மை; 4/க௦௫ு, 1பர்ர. 

2. உறுதிமொழி; 1௪//௦ ௦84, 5/9, 85 

௦7 ஏமா ௨25565. 

[5/4 ௪ற்௪7012-177272-2த.சத்திபம்ரபொணம்/ 

சத்தியப்பிரமாணிக்கம் 

ர்க்க, பெ. (॥.) சத்தியப்பிரமாணம் 

(வின்.); 566 5௪11/2-,0-0/2/77272/77. 

[5604. சசற்சாறாசாசி/22 த. 

சக்திபப் மாணிக்கம் / 

சத்தியப்பொருள் 52/1/2-2-,20/0/ பெ.(.) 

உள்பொருள் (சி.போ.பா.6, பக்.114, சுவாமிநா.); 

221110 

161 

5211//2-,0- 

சத்தியலோகம் 

[சத்தியம் - பொருள்] 

[5/1 5எற்2 2 த. சத்தியம்/ 

சத்தியயாமை 2௪/09/2௦௮௮ பெ.(ஈ.) 

கண்ணன் உகந்த தேவியருளொருத்தி 

(பாகவத.10, 25, 1); 8 *18ப/0௦பார்(6ீ மாரீட ௦7 6750௪. 

[5/7 5சப்:௮-9/47722 த. சத்தியயாமை.] 

சத்தியம்' சங்கா, பெ...) 1 உண்மை (திவா); 

பா், நசாக்டு, 80௦ 2. உறுதிமொழி; 

௦914,81ங2110.3.துன்பம், துன்பமேற்படுத் 

துதல், துன்பத்தைத் தாங்குதல், துன்பத்தை 
நீக்கும் முறை ஆகிய நான்கு வகைப்பட்ட 

புத்தமத உண்மைகள் தத்துவங்கள் (மணிமே. 

20, 5. உரை); (6 1௦பா 1010 1£பர்5, 112., 

ப, /ப்்டாமச10  (ப்2727202/77, 

[ப//ற்214772144777. 

[5/ம. 5௪ற்22 த. சத்தியம்] 

சத்தியம்பண்ணு-தல் 2௪///477-0௮0/-, 

5 செ.கு.வி.(4:1.) சத்தியஞ்செய் பார்க்க; 566 

5211/)/2/7-02)/- 

/சத்தியம் - பண்ணு] 

[8/1 ௪௪/௪ 2 த. சத்தியம்] 

செப்.த் - தொ.பெ.ஈறு 

சத்தியயுகம் 5௪/1/2-)/094777 பெ.(ஈ.) 

(உண்மையே நிகழ்ந்த) நீண்ட கிருதயுகம்; 

ஈரஷ்ய0௮, 85 11௦ 806 04 1/பர. 

[5/5 ௪௪ம் 1/2 த. சத்தியயுகம் / 

சத்தியலேக்கியம் 5௪ய்ட-//ற, பெ.(1.) 

சிற்றூர்களும் பெரியநாடும் தம்முள் ஒற்றுமை 

குறித்து எழுதிக் கொள்ளும் ஆவணம் 

(சுக்கிரநீதி, 94); 0660 ௦1 ௨016௨௱81 

ட்ஞ்டா 4411௮065 ௨௦ நாகா. 

[9/4 அ௪ற்27/2//0/2- த. சத்தி பலேக்கிியம்./ 

சத்தியலோகம் 5௪10/2-/272/77, பெ.(॥.) 

மேலேழுலகத்துள் நான்முகன் வசிப்பதாகக் 

கருதப்படும் உலகம் (பிங்.); 87 பழ 0110, 

20௦06 ௦1 அக 5 ௦7 7775-2 

(22/77, 0.14. 



சத்தியவசனம் 102 சத்திரக்கத்தி 
[5/4 சசற்௪ -/04௪2 த. சத்திபலோகம்] | சத்தியோசாதம் 2௪//4:2222௯7, பெ.(ஈ.) 

சத்தியவசனம் 2௪//௪-௦௪2௪7௮77,  பெ.(£.) 
1. உண்மைமொழி; (ஈப6£ 5181482ார். 

2.உண்மைபேசுகை(குமரே.சத.3); 1பர்ரீபா5. 

[5/45௪0:2:/2054712-2 த. சத்திபவசனாம்] 

சத்தியவந்தன் £௪/ட்சலா22 பெ.(ஈ.) 
சத்தியசந்தன் பார்க்க; 566 5௪/1:௪55702 

[5/8 5௮[:2-/௮71572 த. சத்தியவந்தன்.] 

சத்தியவாசகம் 2சர்ட/2-0:22௪9௮/7), பெ.(ஈ.) 
சத்தியவசனம் 566 5-ந்௪- 
/25/72/77. 

பார்க்க: 

[சத்தியம் - வாசகம்] 

[5/ம். 59௪2 த, சத்தி/பமம்,] 

வாகி 2 வாசகம் 

சத்தியவாதி 22//2-020]] பெ.(ஈ.) 
சத்தியசந்தன் பார்க்க; 596 5௪:2-2௮7221 

[5/:. 5௪ப்:2-020/72 த. சத்தியவாதி] 
சத்தியவான் ௪ஷ்௪ப2ர பெ. (ஈ.) 

1. சத்தியவந்தன் பார்க்க; 596 சச்சு 
2. சாவித்திரியின் கணவன் (நல்.பாரத. 
சாவித்திரி.14); 16 5௦80 ௦4 5242 

[5/4. 5சற்/222 த. சத்தியவாள்.] 

சத்தியவிரதன் சர்ச்ச பெ.(ஈ.) 
உண்மைபேசுதலையே நோன்பாக உடையவன்; 
006 67௦ $0ப0ப/௦ப5/ 800866 16 பரம், 85 
பான் 8 ௩௦. 2. தருமன்; ம ஈவா௱3பர்௮, 156 
610651 ௦4 (6 1146 தரல சத்திய 
2பரகன்றாம்0 பாரத. அருச்சுனன்றவ.37] 

[5/7 55ட/௪-0172/25 த. சத்தியவிரதன்.] 

சத்தியானிருதம் 52/1), பெ.(ஈ.) 
(மெய்யும் பொய்யும் கலந்த) வாணிகத் 
தொழில்; ௦௦6706, 11806. 26 ஈ%டீ0 மரம் 
எய் ௨0 ₹வ156௦௦0. 'சத்தியானிருதம் 
ரிக விருத்தி (காஞ்சிப், ஓழுக்..977) 

[5/8. 5௮/2௮ [122 த. சத்தியானிருதம்..] 

1. சிவன் ஐம்முகங்களுள் மேற்கு நோக்கியது; 
8 1806 ௦7 8/8 மர/௦1 1௦௦15 ௫651- 
புலா, 006 ௦4 கற்சற-ர-ர பக, 0.5. 
'சத்தியோசாதத்திற் காமிக மாதியைற்தும் 
(௪௪. போது.927], 2. ஒரு சிவனியமந்திரம்: 
8 2்ச௱கார்க. 'சத்தியோசாதச் தமி கஞ் 
சாதிக்க "(௪சவ௪, பொது, 125), 

[5/4 220-)/0-/2122- த. சத்தியோசாதம்,] 

சத்தியோசாரவிரணம் 2௪/02/20௪௮ 
பெ.(1.) பக்குடன் கூடியிருக்கும் புண்; 3 5020 
/௦பா0 (சா.அக.). 

சத்தியோநிர்வாணதீட்சை 2/ஷ்குரரு27௪- 
//2௮]  பெ.(1.) மாணாக்கனை உடனே 
வீடுபேறு எய்துவிக்கும் அவிப்பு தீக்கை 
(நாரவாண தீட்சை) வகை (சி.சி.8, 4, சிவஞா.); 
(அன) ௮ 1480 ௦74 ஈர்ுகிரச-002௮ வர்ர 
880165 (6 01501016 1௦ ௮11310 5அ14414௦ 
1 51801801௨௦ப8நு. 

[5/1.5௪௪7-747:272 “0152௮ த. 
சத்தியோநிர்வாண திசை] 

சத்தியோநிர்வாணம் 2௪/£02-ஈர௩கிசா, 
பெ.(.) சத்தியோநிர்வாணதீட்சை பார்க்க; 
566 2௪11/27/7:2172-0/10௮ 

[5/1 சஞ்சார ௩௩2௭௪௮ த. சத்தியோ 
திர்வாணம்,] 

சத்தியோவிரணம் 2௪/40/2-ப/கா௮ர, பெ.(ஈ.) 
நேரக்கூடாததால் அல்லது காயங்களினால் 
உண்டாகும் ஒரு புண்: 8ஈ ஓர்5ா060 0 
8101981680 8௦16 ௦7 506 நர் 15 
ப௱8(16 ௦ 80010சர்வ 1ஈ 145 ள்காக௦் 
(சா.அக.). 

[5/4 ஊற்ஸ் காச த. சத்திபோவிர்னாம்/ 
சத்திரக்கத்தி 5௪14--/-/௪7]] பெ.(1.) சத்திரம் 

பார்க்க; 566 5௮1072, 

[சத்திரம் * கத்தி] 
[544 2௪5௭2 சத்திரம்] 



சத்திரக்கருவி 

சத்திரக்கருவி 2௪1:72-/-4௭ப(ர பெ.(£.) தமிழ் 
மருத்துவத்தின் படி உடம்பின் பாகத்தை 
அறுத்துப் பண்டுவம் (சிகிச்சை) செய்வதற் 

கான 26 கருவிகள்; (1ஈ 16 510002 (6 

௦14 ௱60/66) 16 மங்லாடு உட்ப (6 

ப560 ॥ 5பார6ரு 8000101010 1௦ 7௨௱॥ 

9/1 ௦1 ஈ601/0116 (சா.அக.). 

[சத்திரம் - கருவி] 
[5ம் 525722 சத்திரம்] 

சத்திரக்குறடு ச௪ப/24ய7௪2, பெ.(ஈ.) 

அறுவை மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தும் குறடு; 
5பா91021 றராா௦615 (சா.அக.). 

[சத்திரம் - குறடு! 
[5/மு் 225022 சத்திரம்! 

சத்திரக்கத்திரி ௪௪ப்ரச-/- சி பெ.(.) 

அறுவை மருத்துவத்தில் பயன்கொள்ளும் 

கத்திரி; 50185015 ப560 ॥॥ ௦08181/08 

(சா.அக.). 

[சத்திரம் - சுதீதிரி] 

[5 5௪5௪2 சத்திரம்] 

சத்திரக்கருமம் 2௪//7/2-/-4௮/0/77௮/77 வி.(3..) 

கத்தி கொண்டறுக்கும் பண்டுவம்; 5பா010வ! 

௦0 எல்௦ (சா.அ௧.). 

த.வ. அறுவைப் பண்டுவம் 

[சத்திரம் - கருமம்] 

[5/1 ௪142 சத்திரம்] 

சத்திரகன் மம் £ச/ர௪-/௪ச,  பெ.(1.) 

ஆயுதத்தாலறுத்துச் செய்யும் பண்டுவம்; 

163 சத்திரட்சதை 

5பா01021! ௦0௨௭1/0. “வைத்திய சத்திர 

கன்பத்தால் ”(சிவசம. 58) 

[5். 525122 சத்திரம்” த. கருமம் 2 

கன்மம் 2 சத்திரகன்மாம்/ 

சத்திரகோசம் 2௪/772-422277, பெ.(॥.) கத்தி 

கொண்டறுக்கும் நோய்; 15 பா! 0856, 

5பா9108/ ௦0856, 8 0/56886 760பாா0 

௦0௨21௦ (சா.௮௧.). 

[5/0 251727 த. கோசம் 2 சத்திரகோசம்/ 

சத்திரசலாகை 2சர்ரச2௮௪7௮) பெ.(॥.) 
புண்களைத் தூய்மை செய்யும் இரும்புச் 

சலாகை; 8ஈ [௦௦ ௦ 81631 றா௦06 ப860 1௦ 

௨௰௦ 0 ௧௦ பா06 (சா.அக.). 

த.வ. அறுவைச்சலாகை 

[8/1 225022 சத்திரம்” த. சலாகை 2 

சத்திரசலாகை.] 

சத்திரசாலை 2௪172-2௮/௮) பெ.(1.) சத்திரம்' 

பார்க்க (யாழ்.அக.); 866 2௪147௮:77. 

சத்திரசிட்கா 2௪/472-2/1 பெ.(.) அறுவை 

மருத்துவத்தில் எளிதான பண்டுவமான கட்டு 

கட்டல், பத்தை கட்டல், தூய்மை செய்தல் 

முதலியவற்றைக் கூறும் நூல்; 17௮1 காரே ௦4 

5பார6ரு வா் 15 020160 ம/114 1655 

௦0௧110௦015 5ப0௦ 85 68௭0801195, 

20011௦811௦ ௮10 258105 - 1440 5பா06று 

(சா.அக.]). 

த.வ. அறுவைமருத்துவ நூல் 

சத்திரசேதனம் 2௪///2-22020௮/7, பெ.(.) 

1. கத்தியாலறுக்கை: 00௨15110 மரம் 76. 

2. கத்தியால் துண்டித்தல்; கரறப[௪1௦1 ரிப்) 

72 மா 8584 (சா.அக.). 

த.வ. அறுவை 
சத்திர சோபுட்பம் 5௪12520ப00௮77, பெ.(.) 

குழலாதொண்டை; 608 5பாம்- ௪20௮75 

௪ (சா.அக.). 

சத்திரட்சதை 32/1//2/-2௪௦௮] பெ.(.) கத்தி 

கொண்டறுக்கை; 06810 சரம் ௨ 10/7 

(சா.அக.. 



சத்திரண்டம் 164 சத்திர விதி 
சத்திரண்டம் 2௪/72, பெ.(.) அரக்கு; 

180: 816180 (சா.அக.). 

சத்திரப்படை 2௪///9-0-0௮091) பெ.(॥.) 

அறுவை மருத்துவக் கருவிகள்; 8பா9109| 

ாவ்பாாவ(6 ரா 9௨ாளவி! (சா.அக.). 

[5/0 225122:த.சத்திரம்] 

படை 2 சத்திரப்படை. 

சத்திரப்பிரதிட்டை 2சப்/2-0-0/201/௮1 
பெ. (1.) நற்செயல் ஏழுள் (சப்தசந்தானத்தில்) 

ஒன்றாகிய உண்டிச்சாலை கட்டிவைக்குந் 

தருமம்; பரியோட 8 ௦௦ப(ரூ 107 றபட/6 ப56, 

06 ௦1 5220/2-2௮722/12/71, 

[5/ம. ச50/20720-502 2 த. சத்திரப் 

பிரதிஸ்டை 2 சத்திரப்பிரதிட்டை.] 

சத்திரப்பிரயோகம் 2௪:/72-0-0/2)272/7), 
பெ.(॥.) 1. கத்தியை உடம்பிற் செலுத்துதல்; 

15௨ (வர்க ராம் 1௨ 000, 

2. அறுவை மருத்துவம்; 006181146 5பார6ரூ 

(சா.அக.). 

[5/1. 825/724072-/092 2 த. சத்திரப் 
பிரயோகம். ] 

சத்திரபதி ௪/2-0௪௦1 பெ.(ஈ.) (குடையை 
யுடைய தலைவன்) அரசன்; 140, ஊோறனா௦, 

95 6 100 ஈவர் 8 ப௱மாவ18. "சத்திரபதி 
கனகனெற்றி நேராகவர" (இராமதா. 
பாலகா; 77). 

[51:4. 825072 0511 ௮2 சத்திரபதி] 

சத்திரம்' 2௪07௪௭, பெ.(ஈ.) பல நாட்கள் 
செய்யும் வேள்வி (யாக) வகை: 3 5896/14165 
(1) ரகா. 005. திருத்திய 
சத்திரயாகம் " (மச்ச, நைமிசா...93), 

[5/4. 5௪1122 த. சத்திரம்] 

சத்திரம்* 2௪, பெ.(ஈ.) 1 கைவிடாப்படை 
(பிங்); 6800 ப560 1 61659 டர; 
1800-6800, 86 எய/00, 180௦௨. ௨. வேல் 
(பிங்); 50687, 18/61. 3. இரும்பு (பிங்); 1௦. 
: அறுவையருத்துவத்திற்குரிய கத்தி: 

5பா06௦05 1176, 18௦6. 5. எசுர் வேதத்தின் 

ஓர் உட்பிரிவு (சிலப்.13, 141, உரை); 8 8ப0- 

001510 ௦7 1௨ ,-//-020௪. 

[5/1 525022 த. சத்திரம்] 

சத்திரம்” 2௪/42, பெ.(1.) குடை; பாா௦ா6!9. 
சத்திர மேந்தித் தணியொரு மாியாய் 
(த) போரர்பாழ்.7 9 6). 

/5/0். ௦2022 த. சத்திரம்] 

சத்திரம்” சரர௮7, பெ.(॥.) இறும்பூது (பிங்); 
04. 

[5/0 0/1722 ௧. சத்திரம்] 

சத்திரம்வை-த்தல் 5௮/472/77-/௮0, செ.கு.வி. 

(4:1.) ஆயுதத்தாற் புண்ணையறுத்தல் (இ.வ.); 
1௦ 1௦ 8 5பா0/09] 00624௦. 

[5/0 82502 2 த. சத்திரம் 4 ஊட] 

சத்திரமேயோதி 2௪11/277477201 பெ.(1.) புண் 

ஆற்றுமருந்து; வாரு ப0 ௦ 0௦00௦81110 

பரப! 11 1௨ போக ௦4 ௩௦யா05, ௨௦/௦5 

ப560 1௦ 691110 ௦0061916௨0 /௦பா05 80 

50185-/ப கறு (சா.அக.). 

சத்திரயாகம் 2௪/72-/29௮7,பெ.(.) சத்திரம் 

பார்க்க; 8566 5௪//72/77, 

[5/4 2௪/72/29௮2 2 சத்திரயாகம்] 

சத்திரவாள் 2௪//7௪2/ பெ.(ஈ.) அறுக்கும் கை 
வாள்; 8 5௮ ௭0 - 5947 ப5€0 11 5பாரு 

(சா.அ௮க.). 

[சத்திரம் * வாள்] 

[5/2 82525 சத்திரம்] 

சத்திரவித்தை 3௪(4/2-6//௮] பெ.(1.) 1, ஆயுதம் 
பயிலுங் கல்வி; எர ௦7 ப51 19 ௨80018. 

2. அறுவை மருத்துவம்; (4) 5பா௭ரு, 

[5/ம். 525/௪ 4 த. வித்தை] 

சத்திரவிதி 92//7௪-ஈ௭ பெ.(ஈ.) 1. சித்த 
நூற்படி அறுவை செய்வதற்காக வேண்டிய 26 

ஆயுத விளத்தங்களையும், அவைகளின் 
இலக்கணங்களையும் கூறும் நூல்; (19 51000௮ 
6016), ௭ மாகா ௦4 50௭௦௧ வள் 



சத்திர வைத்தியம் 

(12215 2004 116 0650120100, ப565, 61௦. ௦1 

௨ 26 பான்பரானா(6 வா் ன் ஊற 

ற ௦06781/0-5பா060ு. 2. புண், கட்டி 

இவைகளை அறுப்பதில் கடைப்பிடிக்க 

வேண்டிய முறைகளைப் பற்றிய விதி; [ப195 ௦4 

5ப106ரு/ 120800 16 ௦06 ௦1 00௨110 

/௦யா06, 8060695 610., ௨00 16 ரா00165 

ங்ப60 10 6௨௦4 0856 (சா.௮க.). 

த.வ. அறுவைநெறிநூல் 

[5/0 3௪50௪ * 10/2 த. சத்திரனிதி] 

சத்திரவைத்தியம் 2௪/472-௮1/௮/7, பெ.(.) 

அறுவை மருத்துவம் (இக்.வ.); 5பா080. 

[5/6 325072 1௮0௪: த. சத்திர 

ஐவத்தியம்.] 

சத்திராப்பை 2௪442௦0௮) பெ.(ா.) 1. இரும்புச் 

சட்டி; ௦1 655௫) ௦ (61106. 2. அறுவை 

மருத்துவத்தில் பயன்படும் சிறு கரண்டி; 8 

50000 ப560 1ஈ 5பா96ரு/ (சா.௮க.). 

சத்தரி' கசா பெ.(.) சத்திரியன் பார்க்க 

(இ.வ.); 566 2௪1/2. 

சத்திரி”-த்தல் 5௪1447, 4 செ.குன்றாவி.(4:1.) 

கருவியால் அறுத்து மருத்துவஞ் செய்தல்; (௦ 

008, 35 ௨ 1பா௦பா. 

[51ம் 8252: த. சுத்திரி-த்தல்..] 

சத்திரித்தல் 5௪444௮] பெ.(ா.) 1 பொதுவாகக் 

கத்தியாற் கீறுதல்; 81016 00600 85 

8050255 ௦ 4ப௱ா௦பா வா் (0ார6. 

2. கருவியால் அறுத்துப் பண்டுவம் செய்து 

மருந்திடல்; 11௪211 19 09 00618110 1119 

ர்க ற6௦்ளொ6 (சா.அக.). 

[5/0 5/7 ௮ த, சத்திரித்தல்.] 

சத்திரிய குலக்கரு $ாப்ர்ற்அ4ப/௪-4-4௮7/0/ 

பெ.(ஈ.) அரச குலத்தில் உதித்த பெண்ணின் 

கருப்பிண்டம்; (0 11ப5 ௦4 1௪ வள ௦௮ 

[3௮ 194 (சா.அக.). 

த.வ. அரசக்கரு 

105 சத்துருக்கன் 

[சத்திரியன்] 4 குலம் * க௫.] 

[5/1 4சப்ற்2சத்திரிய/ 

சத்திரியநாபி 2௪///%/௪-729/ பெ.(1.) 1. நாபி 

வகை (மூ.அ_); 160 பஸ் ௦1 80௦16. 2. வச்ச 

நாபிக்கு ஒரு மாற்று மருந்து (வின்.); 8 
ரிய்ர6 1௦ 422022 

[5/ம் 6சர்ட் 27202 த. சத்கிரியநாபி] 

சத்திரியன் 5௪/௫2, பெ.(.) அரசகுலத்தான் 

(வின்.); 8 061501 ௦7 (06 (சர்ச 08516. 

[5/6 4சசப்று22 த. சத்திரியன். 

சத்திரீகம் 5௪/9௪, பெ.(.) கத்தியால் 

அறுத்துச் செய்யும் மருத்துவம்; 006121௦ 

006 3 (06 ப56 ௦4 6, பாடற (சா.௮௧.). 

சத்திவங்கம் 2௪/42/1727, பெ.(1.) காரீயம்; 

0130 1680 (சா.அக.). 

சத்திவிப்புருதி சச//2பாயர் பெ.(1.) ஐந்து 

வகைப் புண்களுள் ஒன்று; 016 ௦4 196 14/6 

1005 ௦4 080௦8 (சா.அக.). 

சத்திவினாசினி 5௮/10/0227 பெ.(ஈ.) அதி 

விடயம்; 110131 91668-/4201/1077 

761200 1)//பாா (சா.அக.). 

சத்தினாதம் 5௪11172/27, பெ. (ஈ.77 பொன்னி 

மிளை;9௦10-0$1(65. 2. பெண்ணின் நாதம்; 

2-1 ரிய/0 1 ௮ 12௱ல6 (சா.அக.). 

சத்துடியாவம் 2௪///2/2௪17, பெ.(ஈ.) 

விருத்தி அல்லது மருது; 0௦௦ ஈாடா௦மலிலா- 

7வர/7௮//2 ௮/௪(2 (சா.அக.). 

சத்துமன் 2௪/7௪, பெ.(7.) நன்கு பயிற்சி 

பெற்ற மருத்துவன் (அனுபோக வைத்தியன்); ௮ 

0020 08 பரம! வ11115 0ா௨௦11/௦௭-௮ர120 21 

(சா.அக.). 

சத்துராதி 22/24 பெ.(ஈ.) சத்துருவாதி 

பார்க்க (இ.வ.); 5868 22/70/0200 

[8/4 சர்பரன212 த. சத்துராதி] 

சத்துருக்கன் 1 2 ப/செற, பெ.(.) மார்பில் 

நான்கு சுழிகளுள்ள குதிரை (அசுவசா.19); 8 



சத்துருக்கன் “ 

௦156 ண்ர ஈஷ 1௦பாொ போ காடி 0 16 

06251. 

[5/4 ௦௪0ப75 த. சுத்தருக்கள்.] 
சத்துருக்கன்” பாப//2, பெ.(ஈ.) 

சத்துருக்கனன் பார்க்க; 566 5௪/10/720௪. 

'சச்துரக்கள்ணெனச் சாற்றினன் நாமம்" 

(கம்பரா.திரு:6)/ 723), 

சத்துருக்கனன் 2௪//பப/42120, பெ.(ஈ.) 
இராமனுடைய கடைசித் தம்பி; $0பா0651 

௦௦1 ௦14 ௩8௨ 

சத்துருசங்காரம் 22110/0/-02/10.272/77, 

பெ.(.) பகைவரை அழிக்கை; 06581ப0௦ ௦1 

1065. "சதிதுருசங்கார வேலா 

[5/0. 520 0/5477-74722த. சத்தருசங்காரம்] 

சத்துருத்தானம் 2௪ 8ய-//2௮7, பெ...) 
(பிறப்பிய (சாதக)னுக்கு பகையிடம்) இலக் 

கினத்துக்கு ஆறாம்வீடு (விமே.உள்.236, 

உரை); (5101.) ௦ ஜ் 0086 110 16 

9$00கார், 85 வா (0! (௦ 82227௮. 

[540. 2௪47ப/750/727742 த. சுத்துருத்தானம். ] 

சத்துருதுரந்தரன் 2ச//பாப-ரபாசா1௮_, 
பெ.(॥.) பகைவென்று முடிப்போன்:; ௦06 ௩௦ 
5ப00ப65 (1/8 1065. 'வென்றிதானடையான் 

ஹென்னன் சுத்துருதுரந்தரன் "(இறை, 18, 149 
உத.) 

[5/4. சர்பாறிபான)011௮2த.சத்தருதரந்தரன்.] 

சத்துருநாமத்தி 2௪/பாப-ரச௱௪-ஈட் பெ.(ஈ.) 
நஞ்சு வகை; 8 ஈா/06வ| 00150. 

சத்துருபட்சத்தார் 2௪11பப-௦௮1021/27. பெ.(ஈ.) 
பகையினத்தவர்; ௦811௨ 8106 0 றலாஙு. 
வீமன்... சத்துருபட்சத்தாரை 2ிநாசஞ்் 
செய்து ” (பாரத வெண். 78.2 உரைநடை), 

[5/ம் சரய *,2452-2த.சத்தருபட்சத்தரார் ] 

சத்துருபாடாணம் 5௪/1ப7ப-0.2222 
பெ.(ஈ.) நச்சுத்தன்மையற்ற கத்தூரி மஞ்சள் 
(வின்.); 6108 26008. 

106 சத்துவேது 
சத்துருவுப்பு 5௪//ப/ய/-0-ப/0௦௦, பெ.(ஈ.) 

வெடியுப்பு; ஈ்£6-0018581ப௱ ஈராக், 5௮11 

0616 (சா.அக.). 

சத்துருவாதி 2௪//070/-6201 பெ.(॥.) பகைவன் 
(இ.வ.); 1௦6, ஊனா. 

சத்துரோதம் 22/70/7207, பெ.(.) கெம்பு: 
[ஸு (சா.அக.). 

சத்துவக்கேடு 5௪1//௪-4-4௪0/, பெ.(ஈ.) 
1. வலுவின்மை; 18/68/0855. 2. நரம்புத் 

தளர்ச்சி; ॥௨;ு/௦ப5 ேரிந் (சா.அக.). 

சத்துவசக்தி 3௪///0/2-52/// பெ. (ஈ.) 
இயல்பாயுளதாம் ஆற்றல்; 001810/41 உகார 
(சா.அ௧.). 

[5/0 5௪1-/27.52// 2 த. சத்துவசக்தி] 

[த. சத்தி 25 5/7] 

சத்துவரம்' 22///-ரன7, பெ.(.) விரைவு; 
08516, ஈபாரு. 

[5/0 52-//272/772 த. சத்துவரம்.] 

சத்துவரம்” 22௪௮7,  பெ.(॥.) வேதிகை 
(யாழ்.அக.); 0415, 011. 

[5/6். 021/2/22 த. சத்துவரம்”] 

சத்துவாரி 221037 பெ.(1.) (பெரும்பாலும் 

ஒருவனுடைய) நாற்பது வயதில் வரும் 

வெள்ளெழுத்து (இ.வ.); 1௦00519174, 85 ப5பனிநு 

௦௦போா0 |ஈ 16 11 நலலா ௦ ௨ 0650. 

[5/2 செங்(ி//775212 த. சத்துவாரி] 

சத்துவாலம்' பாசிச. பெ.(ஈ.) 
1. வேள்விக்குழி (ஒம குண்டம்); 476 590004] 
01. 2. கருப்பம்; றாஉர 8. 

[5/4. 5௪0/:2:2 2 த. சத்துவாலம்] 

சத்துவாலம்? 2௪/0௮/௪. பெ.(ஈ.) 
தருப்பைப்புல் (சங். அக.); ௮ 0888. 

[5/4 520-222 த, சத்துவாலம்£ / 

சத்துவேது 3௪(ப-0500, பெ.(ஈ.) நேர்மையான 
காரணம் (சங்.அக.); (1௦9.) 1106 02ப56. 

[5/6 5௪77/6/ப/2 த. சத்து பேது: / 



சத்துளமிருகக்கொம்பு 167 சதங்கம் 

சத்துளமிருகக்கொம்பு 2௪//ப/௪-ஈர்பரச-/ | சதக்கேசம் 2௪௦20422௪௭, பெ.(.) நீரடி 
0177மிப, பெ. (1.) கல்யாண(காண்டாவிலங்கு)் 

கொம்பு; ௦ ௦4 ஈரா௦௦6105 (சா.அக.). 

சத்தெடுக்காச்செம்பு 5௪//220/4:220210ப, 

பெ.(1.) களிம்புள்ள செம்பு; ௦0180 000081 

வர்ர எலா 01075, 00006 068 (சா.அக.). 

சத்தை ௪/4) பெ.(ஈ.) 1. உளதாந்தன்மை: 
0, 66518௭00௦6. 2. பலன் (கொ.வ.); 611601, 

ப$. 3. சத்து, 1, 4, 5 பார்க்க; 566 5௮/1 

[51ம் ௪௪1722 த. சக்தை..] 

சத்ரேசன் 2௪22௪, பெ.(॥.) சத்துருத் 

தானாதிபதி (சாதகசிந்.1098); (94101.) 010 ௦4 

1௨ ஒள் 0086 1௦ (6 85080021. 

[5/1 செற்ப*/8242 த. சத்ரேசன்,] 

சதக்கிரதம் 522214௪௦௮7, பெ.(1.) மின்னல் 

(யாழ்.அக.); ॥ 9/0. 

[8/4 2212//2022 த. சதக்கிரதும்] 

சதக்கிரது 8௪22-/-/7௪௦0, பெ.(£.) (வேள்வி 

நாறு செய்தவன்) இந்திரன் (இரகு. யாகப்.58): 

[ஈ8்2, 85 ௦06 ௩/௦ 0௨7௨௦ ஈபா060 

5807171065. 

த.வ. நூறுவேள்வியன் 

[8ம் 2212-7217 த. சதக்கிரது.] 

சதக்கிராணி 5௪2௪! பெ.(॥.) ஒரு 

வகைக் கழிச்சல் நோய்; 9 1/0 04 பி4ொ்069 

(சா.அக.). 

சதக்கிருதன் 3௪/௪-6//ய/0௪,  பெ.(7.) 

சதக்கிரது பார்க்க (வின்.); 566 5209-/- 

07200, 

சதக்கினா 5௪0௮2 பெ.(ஈ.) அரக்கு; 

568110 6/௦, 816196 (சா.அக.). 

சதக்கினி 2௪௦௮] பெ.(1.) நூற்றுவரைக் 

கொல்லி என்னும் மதிற்பொறி (சிலப்.15, 216, 

உரை); 9 06800௫ 0௨௦16 ௱௦பயா(60 ௦ 

1௦15, 85 (10 பபாளா60் 965015 218/6. 

த.வ. நூற்றுவர்க்கொல்லி 

[5/ம் 2௪7/௪-ழற்1/2 த. சதக்கிா!!/ 

முத்து; ர70௭0000ப6 ஈப( - ௦040 ப5 

//7௨01/5178 (சா.௮௧.). 

சதகண்டம் 5௪௦௪-௪7௮7, பெ.(॥.) பொன்; 

0010 (சா.அக.). 

சதகம் 5௪௦௯7௮/, பெ.(ஈ.) 1. நூறு பாடல் 
களுள்ள சிற்றிலக்கிய வகை (இலக்.வி.847); 9 
௦௦௭ ௦7 100 518295. 2. நூற்றாண்டு 

(நாஞ்.); சொரி, 

[5/ம் 2௪1222 த. சதகம்: 

சதகாசம் 520242, பெ.(ஈ.) 1. நுரையீரல் 
கோளாறடைந்து இருமும்போது அரத்தம் 
வெளிவருவதுடன் நெஞ்சுவலி, நொதிக்கும் 
வலி முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஒரு 

வகை ஈளைநோய்; 8 (00 01 951809 

91160110 16 [பார5. 115 15 ா260 பர 

௦௦ ஷ் 015002106 101௦060 நே 800 ற௨௱ 

1 16 ௦65(. 2. அரத்தம் கக்கும் இருமல்; 

௦௦ப93 81(8௭0௨௦ மரம் ௦0 ௦4 01௦00- 

[72௨1000/5/5 (சா.அக.). 

சதகும்பம் 5௪094 ப/770௮/7), பெ.(ஈ.) 

பொன்மலை: ௱௦பா!21 100 கர(/௦் 9610 15 

0ப0 ௦ப! (சா.அக.). 

சதகோடி 3௪2௪-40 பெ.(1.) 1. நூறுகோடி: 

ஈ்பாள்ச0் 6025. சதகோடி மின்சேவிக்க 

(கம்பரா..மிதிலை..31]. 2. மழுவாய்தம் (வச்சி 

ராயுதம்) (பிங்); [பா04ம௦1 ௦1 11019, 25 

40 100 60965. 

[சதம்] - கோரி... 

[9/0 5௪/௪ * த. சத] 

சதகோடிசங்கம் 52012-252/174177, பெ. 

(ஈ.) பெருங்கூட்டம் (வின்.); 60 18195 

985௦0. 

[9/7 52122 சுதம்ர்த. கோழஈ த. சங்கம் 4 

க. சக கோடிசங்கம் / 

சுங்கம் ௪227௪௮, பெ.(ஈ.) குளிர்ச்சி தரும் 

அறுவகைச் சரக்குகள்; 16 51% 9 07005 

(41 அ). 



சதச்சதம் 168 சததளம் 

சதச்சதம் 5208-0-0201/, பெ.(ஈ.) | சதசுக்கிலம் 5௪௦௭-34௪7,  பெ.(ஈ.) 
சதபத்திரம் பார்க்க (யாழ். ௮௧.); 566 5809- கருவிழியிலாவது பார்வையிலாவது காயம் 
ரபா? ய] படுவதாலேற்படும் கண்ணோய்; 89 0156966 07 

் ட வண்ர்டர் 6 வுல பபே6 1௦ 8 /ங்பரு ௦ 16 115 ௦16 சதசஞ்சீவி 3202-2௪. பெ. (.) 

நீண்ட ஆயுளையுடையோன் (பாண்டி.); (௦0 

(160 0615௦0. 

[5/0 8௪1௪749௪15 த. சதசஞ்சீவி] 

சதசத்து 8௪௦௪-௦௪70, பெ.(ஈ.) 1. உளதும் 
இலதும்; 6௮07 810 105/௦, எார்நூ கா் ஈ௦ா- 

யு. 'அள்மா... நித்தனாய்ச் சதசத்தாகி 
(சி.சி.7, 2). 2. ஆதன்; (5௪/2) 80ப!. 

'தத்துவம்... சதசத்தமன்று ”(அி.சி5, 5), 

[5/5 54142-59௪02 த. சதசத்து,.] 

சதசபகந்திரம் 2௪2௪520௪727217௮/77, பெ.(ஈ.) 
மலவாயிற் (ஆசனவாய்) காணும் குறிக்கட்டி 
(பவுத்திரமி/யை சரிவரப் பண்டுவம் 
செய்யாததினால், மறுபடியும் கிளைத்துக் 

குதறி, புழுக்களுண்டாகி எருவாயைச் 
சுற்றிலும் அரித்திடும் நோய் வகை: 8 (80 ௦7 
1151ப/5 ஈ ௨௭௦ கர், ரீ 1௦ ௦0 வாடு 29160 
௦0 1609160160, பூர்! 88/60 பனா ௮70 156 
க ப்ர 86 060, பராவு வாலி 61706 
(சா.அக.). 

த.வ. குதக்குரு 
சதசல்லியம் 3௪௦௪-௮1, பெ.(1.) 

பெருந்தொந்தரவு; 969 ஈப15௮௭௦௦: பர்த் 
11௦0 4௮110ப5 ௦20626. 

[5/1 9௪/22-0/22 த. சதசல்லிபம்./ 

சதசிருங்கம் 522257பர22ஈ, பெ.(ஈ.) நூற்றுக் 
கணக்கான அடையாளங்கள்; ஈபாரர605 ௦1 
பற எகடி6 வாற 6 (சா.அக.). 

[54ம் 5௪/22 த. சதசிருங்கம். ] 
சதசு 5௪0௪20, பெ.(॥.) கல்வியாளர் கூடும் 

- அவை; 9558, 850601] ௦7 168160 
றா. 

த.வ. அறிஞர் அவை, கல்விக்களம் 

(6 1805 (சா.௮க.). 

சதசுலோகம் 3௪௦2-2/27௮7, பெ.(ஈ.) 
சொற்பொருள் (பதார்த்த) குணங்களைப் 
பற்றிய நூறு பாடல்களடங்கிய ஒர் ஆயுள் வேத 
நூல்; வா ஆபங 6010 ராச ரா௦01௦8 வாள 
॥ 100 518285, 29140 ௦7 கார 80 
0ப05 (சா.௮க.). 

சதஞ்சீவி 5௪௦06 பெ.(ஈ.) (நாறாண்டு 
வாழ்பவன்) நீள் ஆயுளுடையோன்; 1௦10 [60 
6500, 85 180 பாரோர் 36215. 
'சதஞ்சீ வியாபி (வின். 

த.வ. நீடுவாழி 
[5/ம். 22123//75 த. சதஞ்சீனி] 

சதத்துவம் 5௪௦௪/ ௪7, பெ.(ஈ.) இயல்பு 
(சுபாவம்); ஈ௭(பா6. 2. இயற்குணம் (சுபாவப் 
பழக்கம்); 580000 ஈ௭1பா€ (சா. அக.) 

சததசுரம 8௪௪2௦௪-8ப௮, பெ.(1.) 1. பகலில் 

ஒரு முறையும், இரவில் ஒரு முறையும் வரும் 
முறைக் காயச்சல். இதனால் அதிக உணவு 
கொள்ளும்; 18/2 0௦0பாரார ௦0௦6 1ஈ 176 ஜெ 
80௦006 ஈ உ ரர், வால் ப் 08565, 
௦6 18 101160 1௦ 191/6 ௱௦6உ 1000. 
2. எப்பொழுதும் காய்ச்சல் இருத்தல்; 1(918- 
9281 0 1ப06ா௦ப!0515 1 நரன் 1ன6 15 
வஸு உ௱௱ூ5௦ ௦74 (உ௱21பா௨ (சா.அக.). 

/சகத(ம்) * சரம்./ 

[58ம் க சதத(ம)/ 

சததம் 5௪02227, வி.எ.(804.) ப தத்வ்ட ட் 
05181, வஙஸு6, வள, 

[5/0 5௪/௪147772 த. சததம்] 
சததளம் 5௪௪-௮௪7, பெ.(.) (நூறு 

இதழ்களை யுடையது) தாமரை; |01ப5, 95 
வர்ற ஈபாள்டர் 061௮16. 'சகுகுளாமிள் ஒரிபடு! 
ஈகுயலை ” (மீனாட்பிள்ளைத்...2) 
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வளைக்குள் அக வகைய 

[சத(ம்) - தளம்] 
[5/௩ 2௪/22 சதம்] 

சததாரை' 8205-௮௮) பெ.(॥.) சதகோடி, 

2 பார்க்க (யாழ்.அக.); 566 5205-20 

[சத(ம்) - காரரை] 
[5/0 24/22 சதம்] 

சததாரை” 5௪௦௪4474) பெ.(1.) இடி; (பாம. 

சதநியுதம் 2௪2௪-/:/:2௮/77, பெ.(ஈ.) கோடி; 00௦ 
ஈயா0்60 12/65, 0016. 'நிரந்தகற்ப சதநியக 
நிகழ” (அிவதரு.ஐூவகை, 10) 

[5ம் செர்றப 2 த. சதநியுதம்] 

சதபத்திரம் 2௪௪௪-௦௪2,  பெ.(ஈ.) 
1. சததளம் பார்க்க; 866 .5௪0௪/9/9/77. 

'ஊிழைவபடம். பொதிவிரிசத பத்திர” 
(இரகு. நகர.76). 2. கிளி (யாழ்.அக.); 98௦0. 

3. மயில்; 062000. 4. வெண்ணாரை; 44/16 

௦13௮16. 5. தச்சன் கருவி; 081ற8ா18'5 

றார், /00006012. 

[5/6 5௪12-0022 த... சதபத்திரம்/ 

சதபத்திரி 5௪02-0௪14 பெ.(ஈ.) 1. சததளம் 

பார்க்க (திவா.); 566 2௪௦௪/௮/8/77. 2. ஆடு 

தின்னாப் பாளை (மலை.); 40-14. 

[6/0 2472-0௪02 2 த. சதபுத்திரி] 

சதபதம் 5௪2௦௮0௪2௮7, பெ.(ஈ.) 1. நூறு 

கால்களையுடைய ஓர் உயிரினம்; 8] 

0651பா௨ ௦ 1152௦7 கா் 100 (205. 2. பூரான்; 

லோர்€£0606 (சா.அக.). 

த.வ. ஆயிரக்காலி 

[சத்] - புதம். 
[8/௩ ௪ 5 த. சூம்]. 

சதபதுமம் 2242-௦௪௦/77௮/72, பெ.(॥.) சததளம் 
பார்க்க (மலை.); 566 5222-/2/2/77. 

[5/4 5௪72-40௪0177௮2 சதபதுமம்! 

சதம்! 5௪௭௪௭, பெ.(ஈ.) 1. நூறு (பிங்.); 9 

பாம்60. 2. ஒரு ரூபாயில் நூற்றிலொரு பங்கு 

மதிப்புள்ளதாய் இலங்கையில் வழங்கும் செப்பு 

நாணயம்; 0ம், 8 ஞே ௦ - 1/100 

[ப06௦. 

[5/ம 22122 த. சதம்] 

சதம்” சச, பெ.(ஈ.) 1. இலை; 1687. 

2. இறகு; 1௨2௭. 

[5/0 272022 த. சதம்£] 

சதம்” 2௪௦7, பெ.(1.) அறுபட்ட பயிர் (வின்.); 
9460612616 இகம் நாபா 1௦ நாகுளார் பனா 

ஊர்; 6௦0060 081. 

[5/0 52022 த. சதம்] 

சதம்” 5௪௦௮7, பெ.(1.) அழிவற்றது; 17௮1 கரு 
15 னா061ப8!, 6னாவ!. 'ஊருஞ்சத.மல்ல 

ஹ்றார்சதபால்ல ” (பட்டினத். திரு கேம் ஈரா. 73). 

[5ம் 5220/2/22 த... சதம்£/ 

சதம்” 2௪௭௧, பெ.(ஈ.) இறுதி (அக.நி.); 816, 

(ஊறி. 

[5/0 5௪/22 த. சதம்./ 

சதம்பவாசி 2௪௦2772225] பெ.(॥.) கற்பரி 

நஞ்சு (பாடாணம்); & (0 ௦07 ஈ௭ரி6 8586; 

உ௱ர௱ஊ)௱£॥! ௦00180 (சா.அக.). 

சதமகன் 2௪௦2-/77272/) பெ.(॥.) சதக்கிரது 

பார்க்க; 566 52097௪020/, 'சதமகறுடல 

பெலம்லாங் காதுளானல்லே ளொன்றான் ” 

(திருவை. வற்கு..39/ 

[5/1 8௪/2-/12/0௪2 த. சதமகன்.] 

சதமன்யு 5242-/7720/0, பெ.(1.) சதக்கிரது 

பார்க்க: 566 8209-7204. 

[9/௩ 5௪/2-7747)/0/2 த. சதமன் ப] 

சதமானம் 5௮/௪-/7722/7) பெ. (ஈ.) 

நூற்றுக்குரிய விழுக்காடு (வீதம்) (இ.வ.); 

0606111808. 

த.வ. விழுக்காடு 

[சத * மானம்] 

[9/ம 2௪௭ 2 த. சதம்] 

சதமுகக்குருவி 5275/77ப072-/-40/ 01] பெ.([.) 

ஒரு வகைக் குருவி; 9 ௱ு511௦ 887௦8 

(சா.அக.). 
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சதருத்திரீயம் 2௪௦௪-4௪, பெ.(ஈ.) சதழுனை 8௪09-7௮] பெ.(॥.) சதகோடி, 

2 பார்க்க (வின்.); 866 520240 

[சத * முரணை] 

[5/1 2௪௪ 2 த. சதம்] 

சதயம் 5202௮7, பெ.(॥.) கும்பவோரை 

(ராசி)ஓரையின் கூறான இருபத்து நான்காம் 

நாண்மீன் (நட்சத்திரம்) (பிங்.); 6௨ 2416 
ா3/6298, நவா ௦74 ,&0பலார்ப5. 

[5/1 52/2ம//54/2 த. சதயம்] 

சதரா்காச௬ு 8௪22-௪2௦0, பெ.(ஈ.) ஊர் 
வருமானத்திலிருந்து ஏரிச் சீரமைப்பு 
(மராமத்து) முதலியவற்றின் பொருட்டு 
அரசாள்வோர் விட்டுக் கொடுக்கும் தொகை 
(௩.1. ஈ/8800ஈ 0 81/00/8006 806 பு 
ம்6 00௱கார், 014 8 எர ற06௦8ா(80௦9 
௦4 6 £வப6 81560 110௫ 8 41806, 10 
[ஊவா 1865, ரெ வாக (௦ 
௱ஊப/வா![5, 80 0196 10181௮] 
0௮15௦5. 

[பீ. 5217-02 த. சதாகர்ச்சு.] 

சதர்வாரித்து 8௪௦௨-0271. பெ.(ஈ.) 
1. சாதல்வார் பார்க்க; 586 52022 

2. பொதுத்துறை அலுவலகத்திற்குத் 
தேவையான மை, எண்ணெய், தாள் (காகிதம்) 
இவற்றின் பொருட்டுக் குடிகளிடம் தண்டல் 
(வசூல்) செய்து வந்த தொகை; 6870௨ 
1௦ 4160 ௦௫ நு *0 5படடிாா0 1௦ 
௦16 01406 பரம் ஈட, றஷள, ௦ ௭0 6 11௩. 

[0.5227-62722 த.சதாவாரித் து] 

சதரதாலத்து 5௪௦௮-௪௦22//) பெ.(ஈ.) 
தலைமை முறைமன்றம் (6.6.); 61/64 ௦௦ ௦74 
151106. 

[ப.52074202/2/- த. சுதரதாலத்து.] 

சதரமீன் 2௪௦௭-௮௭, பெ.(ஈ.) முறைமன்ற 
நடுவருக்கு மகமதியராட்சியில் வழங்கிய 
பெயர்; (6 ஈவா€ ரங்ள 1௦ 15 5007011216 
1ப096 போ ப்ளாக ஈப1௨ 

[0. 5௪07--௮7/72 த. சதரமின்.] 

சதவூசிக்காந்தம் 

உருத்திரர்க்குரிய மறை (வேத) மந்திரம்; ௨ 
/சீ௦72 நாரா 8007685560 10 பரக ௦ா ஆ 
[15 ஈ்பாள்60 8506015. 

[5/4 சச/2-/பள்ற் 22 த. சதருத்திரிபம்] 

சதவிகிதம்/சதவீதம் 52220(9/21/220௪- 
(/ச7, பெ.(ஈ.) (ஒரு குறிப்பிட்ட) 
மொத்தத்தை நூறாக மாற்றும்போது 

மொத்தத்துக்கு இவ்வளவு என்று அடையும் 

மதிப்பு; விழுக்காடு; 0610211௮06. 

இருபதுக்கும் புத்து மதிப்பெண் வாங்கினால், 
பெற்ற மதிப்பெண்ணின் சதவீதம் ஜம்பது சில 
போருசர்களின் விலை நரற்றுப்பத்து சதீதம் 

உயர்ந்துள்ளது” (கிரியா. 

த.வ. விழுக்காடு 

[5/6 ௪/270////௪ 22. சு௲விகிதம்] 

சதவிசர்ப்பி 2௪௦௪-02௮௦0/ பெ.(ஈ.) 

கருவி (ஆயுதம்) முதலியவற்றால் அடிபட்டுப் 
புண்ணேற்பட்டவர்களுக்கு, அரத்தம் கெட்டுத் 
தடிக்கும்போது, எண்ணிறந்த கருநிறச் 
செந்நிற கொப்புளங்களை யுண்டாக்கும் 

நோய்; பல! 60 வார் 601ப6ீ 86014௦ 
6510165 ௦ 16 8 பட 1௦ (௦ 
ரவா 21/0௱ ௦7 01000 கார் ஐபர்ரளி6 
௨16, வாலா ரா 5௦பா05 020560 பு 
4/810075 (சா.அக.). 

[5/4 22/21/5௮17 த. சதனவிசர் 11] 

சதவுருத்திரம் 2229-0-பபரனா, பெ.(ா.) 
சதருத்திரீயம் பார்க்க; 566 2௪22-7பமரட்சா. 

'சதவருத்திரத்தினாலே முக்கணா 

ரமுதையாட்டி ”(குற்ற,தல.திருமால். 749) 
[5/1 2௪/2-70/0725- த. சதவருக்கிறம்] 

சதவூசிக்காந்தம் 5௪௦௪- - 85/42/7027, 
பெ.(॥.) பத்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 
ஊசிகளைப் பிடிக்கும் காந்தம்; ௨ ஈ௨௭1௦( 
8140 106௨ ஐ௦ஙலா ௦7 11801100 160 ௦ 
56/6௮! 16௨0௨5 (சா.அ௧.). 



சதனம்' 

[சதம் - அளசிக்காந்தம்] 

/6/ம். 55/22 த. சதம்] 

சதனம்' 2௪௭௪7௪7, பெ.(ஈ.) சதம்? பார்க்க 
(பிங்.); 566 520277. 

/5/0். 0772024722 த. சதனம்.] 

சதனம்” 2௪௦287௪7, பெ.(௱.) 1. இலை: 27. 
2. இறகு; 196918. 3. நீர்; ஐக1௦ா (சா.அக.). 

சதனம்” 22227277, பெ.(ஈ.) வீடு: 110056. 
'அச்சதன மபேவருநீ தபோதனன் ” (பாரத. 
ஆருச்சுன ன்றி 57], 

[5/6 520௮௪5 த. சத௲னம்.] 

சதா* 2௪25, பெ.(.) 1. மரக்கலம் (திவா.); 

௦806, 00௨. 2. பழுது (9.); 067601 [ஈ ராச: 

06099 1ஈ ரபர் ர016ராா655. 3. காலத்தாழ்வு, 

தாமதம்; ஷு, ஜா௦01851 81/00, 85 ௦4 9 

டப51 655. “அதைச் சதானிலே விடாதே " 
(9/6. 

[2ம் /௮02/2 த. சதா] 

சதா“ 8௪24 கு.வி.எ.(804.) எப்பொழுதும்; 

வரஷுக5, மொரிரபவி, நற்பவி. 'சதானின் 

்ராமிபால் ” (கிர. 186), 

/5/5. 520272 த. சதா] 

சதாக்கினி 5௪22///07 

(எப்பொழுதும் தீயைப் 

கொடுக்குடையது) (சங்.அக.); 800010, 85 

/1வுஷுூ ௭10 ௨ ரி 510. 

பெ.(ஈ.) தேள் 

போன்ற 

[5/3 220720/7/2 த. சதாக்கினி] 

171 சதாசிவதத்துவம் 

சதாகதி 5௪௪௪-7௪௦1 பெ.(ஈ.) காற்று (இடை 
விடாமற் சஞ்சரிப்பது); 8/0 85 வ 4 
06(061ப61 ற௦14௦ஈ. “சதாகதி மைந்தனும் ” 
(பாரத.டட்ப, 75) 

[சதா - கதி] 
[5/1. 52024 2 த. சதா] 

கது 2 கதி.(மு.தா. 55) 

சதாகாசம் ௪௦27.25277, பெ.(ஈ.) 
(மாங்கிசபேதி) தசையைக் கரைக்குமொரு 
வகை வயிற்றுப் போக்கு; 8 ஈ/ஈஊ75! ௦௮0201 
௦1 போரஈ0 0௩8௭010310 ௦7 1125 1 1/5 
595180 ௦ 00௮114 0155014180 165 

(சா.௮௧.). 

சதாகாலம் 5௪௦2-௮௮, கு.வி.எ.(௮3.) சதா” 

பார்க்க; 566 2௪22 

சதாகுழை 2௪22-/0/௮/ பெ.(7.) குக்கில்; 14 

ப ௦ ர6$॥ஈ - /௪/277௪ ௦00௪ (சா.அக.). 

சதாங்கம் 2௪23/19௮77, பெ.(1.) தேர் (இரதம்) 

(சங். அக.); ௦௭01, 02. 

[5/1 5௪12/1722 த. சதாங்கம்] 

சதாசார்வகாலம் 2202-22712-(2/2777, 
கு.வி.எ. (௮03.) சதா: பார்க்க (இ.வ.); 566 

5202. 

/சதாஈகர£வகாலம்/ 

[5/6 5௮22752127 த. சதாசா£க(ம்)] 

சதாசாரம் 2௪05-5௮, பெ.(ஈ.) 
நல்லோரொழுக்கம்; 01801106 ௦1 116 9000 ௦ 

வர்ப௦யக ௱ள; 0000 010 0ப5100; 800060 

ப5806. 'சதாசாரம் விசாரணையே” (வேதா. 

கூ. 7497 

[5/ம 5207204742 த. சதாசாரம், / 

சதாசிவத்தி 2௪2௪%௪// பெ.(॥.) சீனக்காரம் 

(மூ.அ.); வபா. 

[54% 5202-20/2-524172 த. சதாசிவுத்தி, ]/ 

சதாசிவதத்துவ ம் 5242-3 02-/21/ப1/2/77, 

பெ.(ஈ.) சிவ மெய்ப்பொருள் ஐந்தனு ளொன்று 



சதாசிவதினம் 

(திருக்கோ.112, உரை); ( 594௮7) (6 51916 

வர்ர கக றா/*6515 ரார்ற5விர் 85 

520:22%௪177. 

/சதாகிவம் - தத்துவம் / 

[5/7 520254/22 த. சதாசிவம்] 

சதாசிவதினம் 8௪22-5%:2-21727, பெ.(.) 
பேரிறைவ (மகேச்சுர)னுடைய ஆயுட்காலம் 

இரண்டு கூடின காலம் (சங்.அக.); (56௪77) 

0௦100 60ப8! 10 141௦6 (6 [76 116 ௦71 

7277222721 

[5/1. 52025//2701/722 த. சதாசிவதினம்.] 

சதாசிவதேவர் 52௪02-2%௪-282 பெ.(ஈ.) 

ஐந்து முகமும் பத்துக்கையும் இரண்டு 
பாதமுழமுடைய சிவனுருவம் (சங்.இக.); 

(5 006 ௦4176 ஈவா865191௦75 ௦4 542 

12/19 11/6 18065, (80 ஈலா06 வா 8 நண் ௦74 

166. 

[சதாசிவம் தேவா] 

[5/:1. 520:25725த. சதாசிவம்] 

சதாசிவநாள் 2௪௦௪3//௪-ஈ2/ பெ.(ஈ.) சகடு 
(உரோகிணி), கை (அஸ்தம்), முக்கோல் 

(திருவோணம்), கொடிறு (பூசம்), பனை 

(அனுடம்), முரசு (உத்திரட்டாதி), உத்திரம், 
(உத்திராடம்), தோணி (இரேவதி) ஆகிய 
நாண்மீன்கள் (சோதிட கிரக.38): (9 
2-1, 709/7) 251277, 1/ப120௮1, 
245௮77, சரப, பர்ர்சர்/22] பபர், 

(1722217220 

[சதாசிவம் 4 நாள்.] 

[5/. 5௪025022 த. சதாசிவம். ] 

சதாசிவம்' 5௪225/௪௱, பெ.(ஈ.) 1. (பஞ்ச 
கர்த்தாக்களில்) படைப்பு முதலிய தொழில் 
புரியும் ஐவருள் முதல்வராய், உயிர்களுக்கு 
அருள் செய்யும் பொருட்டுச் சிவன் 
மேற்கொள்ளும் வடிவம் (சி.சி.4, 65); (க) 
ஈவார் ௦4 ௫௪ 065109 11 07805 
ப்ட௦ 88 605, 190௨51 ௦4 11/6 

17/2 சதாட்டகம் 

271-122) 0.4., 006 01 ஈா6 ௦02-262, 

0.1. 2. உருவாய் விளங்குதற்கு முன் 

உயிர்களின் பொருட்டுச் சிவன் 
மேற்கொள்ளும் அருவுருவாகிய வடிவம்: 
(2) ௱8!7651811௦07 ௦1 5௪ கவா 
068190 116 58//904௦ 07 80ப[5, 06706 ௦ 
95$ப௱6€5 4/181016 105 10 16 றபாட056. 

சிவம் சத்திநாதம் விந்து ௪தாசிவற் 
திகழுமீசன் "(சி1.ச]..2. 74), 

த.வ. அருஉருவன், இறைத்தோன்றல், 
அறாஇன்பன் 

/[5/1. 520225//22 த. சதாசிவம்] 

சதாசிவம்” 8௪௦25//277, பெ.(.) துணி வழலை 
(சவுக்காரம்) (தஞ்.சர.1[, 51); 8082. 

சதாசிவவடிவம் 22822//2-21127, பெ.(ஈ.) 

இலங்கமாய் அருவுருவத்திருமேனி கொண்ட 
சிவவடிவம்; (5௯௪௪7) ௪ ஈகா[*65150 11 
/19, 06 6 15 88/0 10 02/6 3 10 ௮0 

4/6 1௦ 100. 

[சதாசிவம் - ௮டிவார்.] 

[5/1. 5௪025//௪ 2 த. சதாசிவம்.] 

படி? ஊஊ... ஊிவ5? ஒடியும் 

சதாசிவன் 8௪௭42 பெ. (ஈ.) உயிர்கள் 
மாட்டு அருளிச் செய்யும் நல்லான்; $த்க ॥ 

15 [10851 10, 06 ௦7 11/6 4ா்திச/ 
0.4. 

[5/4 5௪045௪: த. சதாசிவன்.] 

சதாசிவன் வாசம் 520:294:2-0:25௮77, பெ.(ஈ.) 
1. பொன்மலை; ஈ௦பார்க/ர ௦௦4௭0 0010 
01€. 2. கைலாச மலை: ஈ௦பார் ((5/125 
(சா.அக.). 

சதாசோவை 2௪22-57௩௮) பெ.(ஈ.) நாளும் 

தொடரும் ஊழியம் (5.1.1, 127): ஐலாறஎரப௮] 
0801௦1. 

[5/1. 5209-9225 க. சதாசோலை] 

சதாட்டகம் 5௪2௪7௭, பெ.(ஈ.) நூற்றெட்டு; 
06 ஈபாரொக0் 80 வரார், 7 கோர 

சதாட்டகத்தைப் பகாந்து ” (சிவதர௫..பாரி..26). 

[5/4. 2௪125/2122 த. சதாட்டகம்] 



173 சதாயுசோன் 

சதாபுசம் 2223௦22477, பெ.(॥.) வண்டுவகை 

சதாநந்தம் 
சதாநந்தம் 8௪௦87௮70௮7, பெ.(ஈ.) முடிவிலா 

இன்புறவு (இ.வ.); 960 (ப௮| ஈ800/658, 

ஒவ! 61455. | 

த.வ. அறாஇன்பம் 

[5/1. 5௪02742-/7௮7052 த. சதாநந்தம்.] 

சதாநிருத்தமூர்த்தி 5௪22-ஈர்ய//ச-ரபி பெ. 
(1.) ஐந்தெழுத்தே திருமேனியாகக் கொண்டு 

நந்தியாதி பக்தர்கள் வணங்கும்படி 

ஐந்தொழில் (பஞ்சகிருத்திய) தாண்டவம் 

செய்யும் சிவத் திருமேனி (மூர்த்தம்) (சங்.அக.); 

5/2 ரவர்ாடு (06 1146 161160 ஈவாற்க 10 
15 10 ௮0 0௨0 [1/5 0௨0௦6 1௦ (1௦ 

019 ௦7 7/5 ௮102ம் 0/016௦5 [48001 ௮0 

௦115. 

[5ர. 5௪02177112 * 770/2. த. 

நிருத்தமூரத்தி/ 

சதாபடம் 2௪02௦௪/7, பெ.(॥.) எருக்கு 

(மலை.); 1௮௦௮௩. 

சதாபதி! 5௪222020௦1 பெ.(.) மரவட்டை (வின்.); 

9 ௦ 014 ௱ரி/0606 பராட பா 11666. 

[5/6 8௪/2-02015 த. சதாபதி] 

சதாபதி” 8௪22-௦201 பெ.(1.) கடவுள் (வின்.); 

00. 

[சதா 4 புதி] 
[5/ு 5௪௪022 த. சதா.] 

சதாபரி 2௪222௪ பெ.(1.) தங்கம்; 9௦18. 

சதாபலம் 5222-௦௮௪/7, பெ.(॥.) எலுமிச்சை 

(பிங்.); 80பா ॥ா6. 

[5/6 5௪02700௮22 த. சதாபலம்] 

சதாபிடேகம் 5௪௦:29/227277, பெ.(11.) எண்பது 
வயதிற்கு மேற்பட்டு வாழ்ந்து, ஆயிரம் பிறை 
கண்டவர்க்குச் செய்யுஞ் சடங்கு (விதான. 
நல்வினை.17); 066௦0 01060 மர 

2௱௮ஈ [5 0861 803/68௭5 ௮0 85 888 

1000 ௦2501 ஈா௦௦15. 

சதா 

த.வ. ஆயிரம்பிறைநாளணி 

[5. சேசர்சம்//-௪2422 த. சதாபிடே கம்] 

(வின்.); 3 1800 ௦7 066116. 

5222-0 ப10௮/77, 

பப்யாட் 

பெ.(ஈ.) 

302௮. 

சதாபுட்பம் 
1. வெள்ளெருக்கு; 

2. முல்லை; /85௱(௦. 

[5/1 5222005022 த. சதாடட்பம்./ 

பெ.(॥.) எருக்கு சதாபுட்பி 2222-2 

(தைலவ.தைல.73); ௮0௮. 

/51. 5202400602 2: த. சதரபட்டி] 

சதாபூடம் 5௪22-௦2௪7, பெ.(॥.) சதாபடம் 

பார்க்க; 866 5502-0.202/77. 

சதாமூர்க்கம் 2௪௦2-7724, பெ.(॥.) பாம்பு 

கொல்லி (மலை.); 8 பி 01/60 1௦ போ 

$8((€ - 0116. 

[5/0 520227/7747042 த. சுதாமூ்க்கம்.] 

சதாய்--த்தல் 5௪௦௮)-, 4 செ.குன்றாவி.(3.1.) 

ஏளனம் செய்தல் (1/480.); 1௦ ॥1010ப1/6, ா௦௦% 

௮1. 

/0. 521/4/722 த. சதரய்-./ 

சதாயுசு 5௪24்/பபே, பெ.(॥.) (நாறு 

வயதுள்ளோன்) வயது முதிர்ந்தவன்; [06 ௦10 

றா, 85 லா (௩௨0 ஈபாளொா60 நு௨௮5. 

/சதா 4 ஆயுள் 2 ஆயுசு 2சதாயுக,] 

[5/ம 82122த. சதா.] 

சதாயுசோன் 5௪0220, பெ.(£.) 1. நூறு 
வயதுடையோன்; ௦16 8060 100 /6815 - 



சதாவர்த்தி 

ஷோர்ாஅாகா. 2. கிழவன்; 88 00 ௭. 

3. வயது முதிர்ந்தவன்; 80 ஒடு 0650 

(சா.அக.). 

[5/1 22122 த. சதா - த. ஆயுள் 2 ஆயுசு 

ஆயுசோள்.] 

சதாவர்த்தி 5௪௦௪௮1/ பெ.(.) சதாவிருத்தி 

பார்க்க; 566 5202-7014 

[5/1. 5202711142 த. சதாவாத்தி] 

சதாவாதம் 8௪22௦22௪77, பெ.(ஈ.) தீராத 

ஊதை (வாதம்); ௦௦ பழரபா6 (சா.அக.). 

[5/ம. 52024 * /512-2 த. சதாவாதம்/ 

சதாவிருத்தி 2௪22-௦7ய// பெ.(ஈ.) சாலை 

முதலியவற்றில் வழிப்போக்கர் 

முதலாயினார்க்குத் நாள்தோறும் அளிக்கும் 

உணவுப்பொருள் (இ.வ.); வெடி றா௦5151005 1௦ 

8/6//85 வா ௱வா0/08ா15, 85 8 

௦௫. 

[5/7 5202071175 த. சதாவிருத்தி] 

சதானகம் 8௪௦22729௮7, பெ.(.) 1. இடுகாடு; 

பாவ! ரா௦பா0. 2. சுடுகாடு: 082110 

01௦பா0 (சா.அக.). 

சதானிகன் 2௪22௪௪, பெ.(ஈ.) 100 காலாட் 

படைக்குத் தலைவன் (சுக்கிரநீதி, 73); வெரல் 

௦1 8பாம்௦ர 100 ாரீவார்ரு றா. 

[5/4. ௪12/2 த. சதாணிகன்.] 

சதி 8௪01 பெ.(1.) 1. கற்புடையவள் (பிங்.); 0௦௦0, 

சர்ப்ப ௦ ரகர்(ாரிபய மார6. 2, சகடு 
(உரோகிணி) (பிங்.); 76 1௦பார ஈல/2ர௮. 
3. பார்வதி (பிங்.); ங். 4. இறந்தவனோடு 
மனைவி உடன்கட்டையேறுகை; 8ப((66: 5ஓ11- 

மாறிய ௦7 உர ௮௦00 எர்்டர் 

0606989560 ஈப5வா 0. 

[5/6 5௪1/2 த. சதி] 

சதிபதி 2௦2௦1 பெ.(ஈ.) 1. சிவபெருமான் 
(வின்.); 8௪௫, 85 |00 ௦1 இதரதம் 

17/4 சதுட்கசாயம் 

2. மணவிணையர் (தம்பதி) (இ.வ.); ஈப50வா0 

80 4176. 

[5/0 5௪1/0 த. சதிபுதி] 

சதிபுருடநியாயம் 5௪௦42 பப0௪-:ஆ:௮7, 
பெ.(॥.) கணவன் மனைவியர் தம்மிலுள்ள 

உரிமை (சங்.அக.); ஈபர்பலி 0416 ௨0 பபர் 

௦4 050௦80 80 6/176. 

[9/1 சர் -றபயற்ரறு௪2 த. சதிபுரட 

நிபாயம்/ 

சதீலம் 5207௮7, பெ.(.) 1. மூங்கில் (மலை.); 

டா்௦௦. 2. காற்று (சங்.அக.); 40. 

[5/6 5௪1௪2 த. சதீலம்] 

சதீனகம் 22010௪7௮77, பெ.(1.) பயறு (மலை.); 

0ப!56. 

[54ம் 5௪0/7௪122 த. சதீனகம்] 

சதீனம் 5௪/0௮, பெ.(.) சதீனகம் பார்க்க 
(மலை.); 866 82017௪4௮77. 

சதுங்கம் 2௪20/19௮, பெ.(ஈ.) பறவை; 8 60. 

சதுசுருதிதைவதம் 5201/-2ப7ப2/ம:௮02/77, 
பெ.(1.) பதினாறு (சோடசசுரப்) குரலோசை 

களுளொன்று; ஈா/0016 பவர்ஞ/ு ௦4 1௨ ஜ் 

௦16 ௦7 16 08ரபர், 06 ௦7 802௪-2727), 

0.3. 

[5/7 02/77 /ப//70170௪122 த.சதுசுருதி 
தைவதும்..] 

சதுசுருதிரிசபம் 5௪01/-2பப2/7சசம்கார, பெ. 
1.) சதுசுருதிதைவதம் பார்க்க; 566 5௪01/- 

50//1127:209/7. 

[5/. 2௪1ப/727பற்-/௪௪ - த.சதுசுருதி 
ரிசபம், ] 

சதுட்கசாயம் 2௪௦0///௪2த/ா,  பெ.(॥.) 
கடுஞ்சினம், மானம், மாயை, கடும்பற்றுள்ள 
மாயை என்ற தீய எண்ணங்கள் (மேருமந். 397, 
உரை); (08/79.) (6 10பா சரி (௦பரர(6, 5ர2., 
/(ப1202/77, 77.21.4177. 77.2 ்)/3/ /232/77. 

[5/4. 0௪1ப14/௪52:22 த. சதட்கசாயம்,] 



சதுட்கிகை 175 சதோதயம் 
சதுட்கிகை ப்பன் 

உறுப்புகளுளொன்று; (5.1..॥, 87) ௨0௭1௦1 ௮ 

பர . 

[5/ம். 02/52 த. சதுட்கிகை.] 

சதுட்டயம் 2221/2)2/77, பெ.(1.) 1. நான்கன் 

தொகுதி; 80016081௦௨ ௦1 1௦பா. "சாதன 

சதுட்டயம்': 2. நடுவம்; (/,91701.)151, 416, 718 

2௮௦ 10 ௦05௦6 1௦ 16 850800௮411. 

“மகத்திரங்கண்டஞ் சதுட்டபெண்று 
(௦ ரன.பர.ப1.3), 

[5/0 24/0/5/2)/22 த. சதுட்டயம்.] 

சதுட்பாதம் 5201/022277, பெ.(.) 1. விலங்கு 
(வின்.); 0ப௮0ப060. 2. நாய்; 000. 3. கரணம் 

பதினொன்றனுள் காருவாவின் முற் பகுதியில் 
நிகழுங் காலக்கூறு (வீமே.உள்.26, உரை); 

(451௦.) 8 0051௦ ௦7 6, 11 ஈலிர் ௦4 ௬௪ 

ஊஊ ௱௦௦௱ ஜெ, 006 ௦4 னா 6(2/272/77. 

[510 2216-0202 த. சதட்பாதம்./ 

சதுதாரம் 2௪௦1-2275, பெ.(1.) அகட்டகம்; 

06 ௦07 [௨ 51% ஈர கோர்ாகே ௦7 1௦ 

ப௱௮ா 6௦ஸ் [ர 15 சொரி 600 (சா.அக.). 

சதுரிகை 5௪21௪௮) பெ.(.) தவ (தபசு) நாள்; 

(ம.) கா. 

[5/5 செயா இ. சதறிகை./ 

சதேகமுத்தர் 2௪2872-/77ப//௮2/) பெ.(॥.) 
இப்பிறப்பிலேயே தன்னையறிவதற்கு உலகப் 
பற்றினின்று விலகியவர்கள்; (494 006 ௦4 ௮ 
0650 பூர௦ 85 ௮ம(240௨0 10௭௭1௦ ௦4 50பி, 

[௮10 0661 6510060 1100 (6 ॥ஈரிபா௦ே 

௦1 ௩௦1டோொ ஷு ௦ 0000௮06 (சா.அக.). 

[8/ர. 52-027024.7ப/1/2 2 த. ௪௫ேக 

முத்தா..] 
சதேகமுத்தி 2௪௦872-77ப/4 பெ.(॥.) உயிர் 

முத்தி; ரி! 061427௮0௦6 1ஈ 1௨ ௦௦0160 
௦௦0104௦8 ௦7 (6 50 ப, 0150. 1. 072-/77ப//17 

[சதேக-முத்தி!] 
[5/ு 5௪-0௪. சதேகம்] 

ரக. முத்தி 5 77ப/107] 

7 

பெ.(॥.) கட்டட | சதேகரு 2௪227௮/ப;, பெ.(1.) இலவங்கப்பட்டை 

(மூ.௮.); ளோ ௦௨1. 

சதேகை 2௪057௮ பெ. (1.) உயிர் 

உள்ெளொரழுக்கத்திற் (நிஷ்டை) 

பொருந்தியிருக்கை (சி.சி.4, 35, மறை.); 

(5௭௮77) 6௨ ஈு5(/௦ பா 11 5௪227௪- 
/77(//1/. 

[5/0 52-0247922 த. ச௪தே./ 

சதேசன் 2௪2252, பெ. (௱ஈ.) நூறு 

சிற்றூர்களுக்குத் தலைவன் (யாழ்.அக.); 0/7 
௦4 8 யாள்60 3/11/8065. 

[5/0 5212522 த. சதேசன்./ 

சதேந்திரார 2ச2காள்சாு, பெ...) 42 
பவணேந்திரரும், 32 வியந்தரேந்திரரும், 22 
கற்பேந்திரரும், சந்திரன், சூரியன், 
நரேந்திரன், மிருகேந்திரன் என்ற நால்வரும் 

ஆகிய இந்திரர் நூற்றுவர் (மணிமே.27, 171, 
உரை); (9௮1௮) 16 ஈபாள்60 [ஈ்௨5, 412., 42 

221௪470172 332 போ 22 

2/2 0477172217, 204])/2/7, 72/42/7014] 

/77/ப217277. 

[5/5 22127//70122 த. சந்திரா] 

சதேரன் 2௪252) பெ.(.) பகைவன் 

(யாழ்.அக.); 1௦6, ஊரு. 

[5/ம் 2௪12722 த. சேரன்../ 

சதோகநாதர் 2200727202) பெ.(ஈ.) 
நவநாத சித்தருள் ஒருவர் (சது.); 8 800௮, 
06 ௦7 77202-7.222-4//2/ 0.1. 

சதோகரு 2௪2௦9௮0, பெ.(॥.) சதேகரு 

பார்க்க (வின்.); 566 5202729270 

சதோடம் 2௪222277, பெ.(॥.) குற்றத்துடன் 
கூடியது; 121 பர்/௦் ர௮5 ரில: ௦ 076016. 

'சகுணாபொெனச் சதோட பொலா பிரன்ட் 
(திரு விளை.மாரிக்க. 56), 

[6/1 52-00522- த. சதோடம்/ 

சதோதயம் 322௦-/4)/4/, பெ.(ஈ.) 
எப்பொழுதும்; 81//5. "வேண்டுவ தத்து 

சதோதயம் அதரிபபா "(இரா 73), 



சந்த 176 சந்தர்ப்பணை 
[சதம் - உதயம்] 

[5/7 52502 சதம்/ 

சந்த 2௦௪, கு. பெ.இ.(80].) தூய்மையான 
(௩.0) வாடி, 

1. 547102 த. சந்த..] 

சந்தகபுட்பம் 8௮72272-0ப0௮, பெ.(.) 
இலவங்கம் (மலை.); 00/95. 

[5/01. 2௮70272-0 5022 த. சந்தகபுட்பம்,] 

சந்தகன் 381௦௧9௪, பெ.(॥.) திங்கள் 
(யாழ்.அக.); ௦௦. ப 

[5/0 04702422 ௪. சந்தகன்..] 

சந்தசு 2௮710295ப, பெ.(ஈ.) 1. யாப்பு: ஈன். 

2. மறையுறுப்புகளுளொன்றாய் யாப்பிலக்கணங் 
கூறும் நூல்; 808106 ௦4 1/2072 0௦800, 00௦ 
௦1 51% 1/508]1ழலா. "சந்தசுமுதலிய 
ஆறங்கங்களும்"' (வேதா.சூ.6, உரை], 
திருமறை (சங்.அக.); 7/9/077127௮/ 

[5/61. 470252 த. சந்தசு..] 

சந்தசுரம் 5௮1223ப2), பெ. 1.) பொதுநிலைக் 
காய்ச்சல் (சாதாரண சுரம்); ௦௦௱௱௦ 1வூனா 
'பி்௦பர் ௦10214௦015 (சா.அக.). 

[சந்த - சுரம்] 

[5/0 01727025- த. சந்த..] 

சந்தஞ்சம் ௭௪2, பெ.(ஈ.) 4. ஆண் 
மக்கட்குரிய கையமைதி வகைகளுள் ஒன்று 
(சிலப்.பக்.92, கீழ்க்குறிப்பு.); (1/௪) ௦6 ௦7 
6 8ம் 00565 ௮20௦01191௨ 1௦ ௫௦. 
2. ஈக்கள் மொய்த்துத் துன்புறுத்திடக் 
காய்கின்ற இருப்புக்கடாரத்தில் கிடத்தித் 
திருடர்களைத் தண்டிக்கும், நிரயச்சிறப்பு 
(சேதுபு.தனுக்கோ.13); 8 வ ஷ்னா௪ 1௭/௦5 
0 080008 816 ஐபார860 ந ௦0 ௦ 
௦ 8 6௦440 101 - 08ப10௦ஈ. 1165 ௦0 
90004, ௨௭௭௦ ௱௦165000 11௨௩. 

[5/1. 8௮7-0௮12௪5 ௧, சந்தஞ்சும்.] 

சந்ததம் 8௮702௦௮. பெ.(ஈ.) எப்பொழுதும்; 
ஷு, இனாழஎ்பவிடு, 00 வள. ன் 'சந்ததமுஞ் 
சிந்தித்தே "(மாறனலங், 6 53). 

[5/4 5௮7/௪1௪12 த. சந்ததம். ] 

சந்ததாவர்ணி 2௮௭௪௦2-௭0 பெ.(ஈ.) 
பொன் வண்ணச்சாலி; 8 பார பிலா 
5பழ00560 1௦ 06 எர்ஙநு5 ரவ 11 0010பா 
(சா.இக.). 

சந்ததி 2௪07 பெ.(.) 1. வழித்தோன்றல்; 

065080, ஈன். “சந்ததி யெனக்கு நீயே” 
(பி/ரபோத...2, 33). 2. மகன் (பிங்.); 50. 

3. குலம்; 116206, 06010166. 

த.வ. பிறங்கடை 

[5/0 52/2705 த. சந்ததி] 

சந்ததிப்பிரவேேசம் 22722212-0/20254/77, 
பெ.(॥.) தலைமுறை தலைமுறையாய்; 10 

081எ௭4௦ 1௦ 980௭1௭14௦0. “அ சந்திராற்கம் 

சநகதிப்பிரவேசமே இறையிலியாக " (8... 
331). 

[5/4. 5௮7/20/072-2822 ௧. சந்ததிப் 

பிரவேசம். / 

சந்ததிமுட்டு-தல் 8௮7௭௪0ட77ப//ப-, 
5. செ.கு.வி. (4.॥.) குலமற்றுப்போதல்; 1௦ 

06006 611655 0 158ப61655. 

த.வ. காலற்றுபோதல் 

[சந்ததி 4 முட்டு-..] 
[5/1 5௮7/௪ த. சந்ததி] 

சந்தநதிவித்து 5௮2௪-௪௦44) பெ.(.) 

இடையீடின்றித் தொடர்ந்து ஊறும் 
வித்தமிழ்து; 8 5606160 ௦௦51௮1 
(சா.அக.). 

[சந்தநதி - வித்து;] 
[5/4. 5272-௪172 த... சந்ததி] 

சந்தயம் ௮92/௪, பெ.(ஈ.) 1. ஐயம்: 0௦0. 

"சந்தயத் தீரர்" (மாறனலங்., 20.2, உர. 

2. ஐயவணி (மாறனலங்.136); (/ஏ[.) 19பா ௦ 
508600 ர்/௦் ௦051515 1ஈ ஓமா5வா0 8 
00௦ப(. 

[5/0். 547-45/722 த. சந்தயம்.] 

சந்தர்ப்பணை 2௮10௯௦௦௮1௮ பெ.(ஈ.) 

பார்ப்பானுக்கு விழாவிற்செய்யும் விருந்து 



சந்தர்ப்பம் 

(சமாராதனை) (தைலவ.தைல.43); 16851 9௩ 

1௦ இாவா௱ாரா5 ௦0 16(/010ப5 07 165116 

0௦0௦851015. 

[5/1 5௮712/0-02722 த. சந்தர்ப்ப. ] 

சந்தர்ப்பம் 3௮702122௮7, பெ.(ஈ.) 1. சமயம்; 

ொபே௱518ா௦6, 0000ா1பா(டு. 2. முன் 

பின்னமைவு; 0௦46).  சந்தாப்பத் 
க தநோக்கிப் பாடலுக்குப் பொரு கொரர்சா 

வேண்டும். 

[5/5 2௮1௦2/0742 த. சந்தர்ப்பம்] 

சந்தலீலை 3௮௭௭௪-//௮ பெ.(ஈ.) 1. நாற் கால் 
உயிரி (சீவன்) போற் புரியும், புணர்ச்சி; 1௦பா 

180060 ௦௦17901௪1௦. 2. கொக்கோகத்திற் 

சொல்லியுள்ள, 64 காமவிளையாட்டுகளில் 

ஒன்றாகிய. (பசுகரணம் என்பதைப் போன்ற) 

விலங்குப்புணர்ச்சி; பாகா 8ஒயவ! 

1%ன100பா56 [106 காரா 0வ/60 

38ப/ரண-016 ௦7 64 5லயல! ற௦51பா65 

ஈுஊாங்60 5 6 501௦ 501006 (சா.அக.). 

[5/1 ௪௮70௪ *//2 ௮ த. சந்தலிலை.] 

சந்தனு 5௭2௦, பெ.(॥.) வீடுமற்குத் 

தந்தையான திங்கட்(சந்திர)குலத்தரசன் 

(பிங்): 8140 ௦4 11௨ பாசா 1806, 14௪ ௦ 

2/௮ (சா.அக.). 

[9/1 சாப த. சந்தனு] 

சந்தனுமுன்பெற்றோன் 5௮7090ப/-/77ப0- 

வரம், பெ.(1.) சந்தனுவின் முதற் புதல்வன் 

வீடுமன் (சூடா); 2/9/௧71௮, 16 60451 50 

௦4 5லார்வாப. 

[சந்தனு - முன்பெற்றோன்.] 

[5/0 5௮7/2702:த.சந்தனு.] 

சந்தனுமுன்மைந்தன் 570227 ப-/77ப//7- 

ஈண்ணற, பெ.(ா.) சந்தனுமுன்பெற்றோன் 

பார்க்க (பிங்); 566 5௮70270-7741-021702 

[சந்தனு * முன் - மைந்தன். 
[59/ம். சனார்ாப ௮ த. சந்தனார் 

177 சந்தாயயானம் 

சந்தா 2௧ பெ.(॥.) செய்தித்தாள் 

முதலியவற்றுக்குச் செலுத்த வேண்டிய 

கட்டணம் (இக்.வ.); ஈா௦ாஞு 5ப501ற0௦ா. 

[பீ. 247022 த. சந்தா. 

சந்தாக்கு 2௮722/4, பெ.(.) சவப்பெட்டி; 

(1சிப்ணா.) ௦௦41. 

[காசம். 5௮702772 ௪. சந்தாக்கு.] 

சந்தாதாரர் 2௮72202, பெ. (ஈ.) 
உறுப்புக்கட்டணம் கொடுப்பவன் (இக்.வ.); 

5ப௦5௦10௮. 

/ப. 22722-022/2 த. சந்தாதார்.] 

சந்தாபம் 2௮7222௮/7, பெ.([.) 1. சுடுகை 
(திவா.); 500௦40, மயாரா0. 2. மனத்துன்பம்; 

01517655, 8141௦11௦. 'சந்தாபர தீரீந்த ௪ட 

கோபன் ” (இில்.திருவாய்.நூரறி.75). 3. எண் 
வகை நிரயங்களுள் ஒன்று (சி.போ.பா. 

2 3, பக்.230.); 006 ௦4 விர் (8805 ௦4 ஈஷா. 

4. செய்த கரிசு (பாவத்து)க்கு இரங்குகை 
(ஈ.0.);) ஈ௨6ரனாலா0, 0001655100, 

௨06. 

[5/1 2௮7-/20௪2- த. சந்தாபம்/ 

சந்தாமப்பம் 2௮72277௮00:2/7), பெ.(1.) எருக்கு 

(மலை.); 1௮0௮7. 

சந்தாமியம் 2௮72௭௭, பெ.(.) வயிரம் 
(வச்சிரம்); 400 (சா.அக.). 

சந்தாயம் 5௮72௯௮, பெ.(1.) 1. சஞ்சாயம், 

(இ.வ: ஈவு ௦1 (8005, 610., 6௦ 

டா௦0ா1ஊ1௦5 1௨௱561485. 2. குமுகாயம் 

(சமுதாயம்), 5. (௩.1.) எரு்ராற ௭௪0, ॥ஈ 

௦௦ா௱ு௦௱ இ 511/80615. 

[5/8 5௮/77-ப/0-2)/2 த. சந்தாயம்] 

சந்தாயநிலம் 8௮௭௪-7௮77, பெ.(ஈ.) 

பொதுநிலம் (1.7.ட.); (80 ௮௪011 ௦௱௱௦. 

/சந்தாய(ம்) 4 நிலம்] 

[5/ம 52/71-ப0-2/2-2 த. சந்தாய(ம்)./ 

சந்தாயயானம் 2௮722)2-)/27௮/77, பெ.(ஈ.) ஓர் 
அரசன் பின்தொடரும் பகைவனை வழி 



சந்தானக்குறி 176 சந்தானம்! 
முறையினால், நண்பனாகச் செய்துகொண்டு | சந்தானசன்னிமாத்திரை 2770272-22/10/ 
முன்னிற்கும் பகைவனை எதிர்த்துச் செல்லுஞ் 
செலவு (சுக்கிரநீதி, 336); 1௨ ஈன் ௦7 8 1/0 
9049 16 ௨ ஈர் றலி 8 விடு 
07 (6௨ ௨ஊாவாரு மற்௦ 38112016 ஈர *7௦௱ 
௦10. 

[5/4 570772/2-4/27௮2 த. சந்தாயயானம்] 

சந்தானக்குறி 2௭22௪-//யா பெ.(ஈ.) 
கருத்தரித்தலை உறுதிசெய்யும் குறிகள்: 810 
௦ ற ௦ றாவ (சா.அக.). 

த.வ. கருஅடையாளம் 

[சந்தானம் - குறி] 

[5/4 5-7-127௪- த. சந்தானம்.] 

சந்தானகுரு 8௮7027௪-ரபாப, பெ.(ஈ.) மரபு 
வழி அறிவாசிரியன் (யாழ்.அக.); 66011௮ 
போப் ௦ 5றா1பவ| 169௦6. 

[சந்தானம் 4 குரு,] 
[5/0 5௮1/2722 த. சந்தானம்] 

சந்தானச்சாபம்' 5௮7827௪-௦-௦2206௪௱. பெ 
(1.) தலைமுறையில்லாமற் போகும்படி செய்யும் 
தீமொழி - சாவம் (114.2 1॥.328); 0பா56 
[௮4 நாவார்5 00615. 

[5ம் 52-2௪ *5402 25. சந்தானச்சாபம். / 

சந்தானச்சாபம்? 5௮7022-0-020௮77,பெ.(1.) 
குடும்ப முழுவதும் நசிக்கவொட்டாமல் பிறராற் 
பாதுகாக்கப்படுஞ் சிறுகுழந்தை (திவ். 
அமலனாதி.5, வ்யா, பக்.64-65): ௦1௦ (ஒர 
ங்ஷ 1 ஈர ௦ 8915 பே5100 ॥ு ௦௦ 
ம் 16 0௨ ௱வு 1௦1 66௦௦ ஒரோா௦் நே ௮ 
081851100௨. ' 

[5/0.5௮௩-27௪ *52022த. சந்தானச்சாபம், ] 
சந்தானசர்வோத்தம் 5272-2012), 

பெ (.) சிவ துணைத்தோன்றியங்களுளொன்று; 
8 891166 0 க்க, ௨ 4 
(22௮/௮. 

/9741472] பெ.(॥.) குளிர் சுரத்துக்குக் 
கொடுக்கும் மாத்திரை; 8 £॥|| றா6501660 1௮ 
டுட்௦10 1 8௮0 பொற்ப (சா.௮௧.). 

சந்தானதருமம் 5௮7/27௪-௦21ப77௮, பெ.(1.) 
நற்கதியடைய வேண்டிச் செய்யப்படும் அறம்; 
(010 ப5 801 006 ரர (0 11006 ௦14 
வார 5௭0. (சா.அக.). 

/சுந்தான(ம்) - தருமம்.] 

[5/1. 527-127௮ 5 சந்தான(ம்).] 

சந்தானபரணி 557227௪-6௮௮1/ பெ.(ஈ.) 
பெரு மருந்து; ஈபில் பரர்ர-௦ர-௮ா/91௦1௦௦712 
|ய்108 (சா.அக.). 

சந்தானபரம்பரை 4௮72472-௦௮௮1ம௮ன' 
பெ.(ஈ.) மெய்கண்ட தேவர் முதல்வராக வந்த 
சிவணியக் கொண்முடிபைக் கற்பித்து 
(சைவசித்தாந்தத்தை உபதேசித்து) வந்த 
சிவகுரு (சைவாசாரிய), கொடிவழி (பரம்பரை); 
ம்6 16 ௦07 5000688100 ௦1 ௪ 40202௦ 
௦ 0ா௦௱ப109160 1௨ ௪30227/௪ 
01௦500 7ு, //லுக்கா2-/சள 0௦10 
[6081060 85 (6 11751 ௭௦0 ளா. 

[5/1. 52௩/27௪- ௮௮0௮2 த. 
சந்தான பரம்பரை. // 

சந்தானம்' 2270217277, பெ.(ஈ.) 
1. வழித்தோன்றல் (சந்ததி); 011510, 
009819, 18506. “துதிவாணினீரம் விசயம் 
சந்தானம்" (கணிப்பா..), 2. குலம் (வமிசம்); 
065081, (11680௦, 06010066. 3. தொடர்பு; 
பார்ரா ப0(60 50௦0655100. 4. குரு 
(பரம்பரை); (16 ௦4 80606851௦5 16 50॥ர(ப வ! 
2606010810. “மெய்கண்ட சந்தானம் 
5. சிவத்தோன்றியம் இருபத்தெட்டனுள் ஒன்று (சைவச. பொது. 335, உரை.); 8 8௦21 
22/௮7 501101பா6 1 585/7, ௦6 ௦7 28 
827௮7௮ 6. தேவருலகத்து ஐவகை 
மரங்களுள் ஒன்று (திவா.); 8 196 ௦7 8/8109, 
006 ௦1 ௦௪௫௪-ப 

[5/4. 527-472 த. சந்தானம்] 



சந்தானம்” 

சந்தானம்” 3௮722/7, பெ.(ஈ.) அம்பு எய்கை: 
5௦0110 ௮1 வா௦1. 

/[54:1. 54/70/7472 த... சந்தானம்] 

சந்தானமறிப்பு 2௮722௪-7121௦20, பெ.(ஈ.) 
1. பிள்ளை பெறுவதைத் தடுத்தல்; 6111[- 

ம். 2. பிள்ளையில்லாமற் செய்தல்; 1௦ 
௱௮6 ௨ ௦௱௭ 6ளாள ௦0 51676 (சா.அக.). 

[சந்தானம் - மறிப்பு] 

[5/1. 5௮/7/2/7௪ -5 த. சந்தான(ம்).] 

சந்தானரேகை 2௮782௪-27௮) பெ.(ஈ.) கை 
வரி (ரேகை) வகை (திருவாரூ.குற.1/158.): 

(வாரு) உர உ சீகா. 

[5/6 5:/272772922 த. சந்தான ரேகை] 

சந்தானலட்சுமி 3௮72272-/௪/2047/ பெ.(.) 
மகப்பேறுருடையவள் (புத்திரபாக்கியம்); 

௦1150ர0, 00௦0௨7, 0005106120 35 8/௮. 

[5/1. 5௪//2/72-4/215/77/2 த. சந்தான 

லட்சுமி] 

சந்தானவிரதம் 5௮72272-௦7௪௦௪/77, பெ.(£.) 

மகப்பேறடையச் செய்யும் நோன்பு (வின்.); 

£611910௦ப5 ௦05௨௭௩௮௭௦௨ 1௦1 001௮1810 

௦1150. 

[5ம் 522/272-172022 த. சந்தான விரதும்/ 

சந்தானிகசைவாசாரியர் 22722/௪-2௮ 

ஈ25கம்ச.  பெ.(॥.) சந்தான குரவர் 
மாணவகர் (சிஷ்ய) மரபில் வந்த 

(சைவக்குரவர்) (1.4.1 11.&.276); ௨ சசர்னா 

011651 ௦வ10 8(/௨20180௦6 10 247/272- 

12/22 

[51. ச்சா * 220252௮022 ஐ. 

ச்தாணிகளசையாசாரியர்/ 

சந்தித்தம் கோள்ா,  பெ.(ா.) ஐயம் 
கொள்ளப்பட்டது; 17௮4 மரன் (5 4 00பம. 

் சுந்தித்தமாயிருக்கின்ற ஜங்து வில் ” (௪ி1.௪1.2 

29, ரநானாம்], 

[8/ம் ௨௮-௦17002: த... சந்தித்தம்./ 

179 
சந்திபந்தனம் 5270/0௮7௪௪7௮, பெ.(ஈ.) 

சந்திர 

1. நரம்பு; 16௩/6. 2. மூட்டுகளை இறுகக் கட்டும் 
தசை நார்; 1106௦ப5 1155ப6 ரூ நு்/௦் ராப50125 

216 918060 1௦ 00085 ௦ ௦187 ற௮ா15 - 

7610௦ (சா.அக.). 

[சந்தி - புந்தனமம்] 

[5/4 2 த. சந்தி] 

சந்தியாம்சம் 2௮72]%:277527, பெ.(ஈ.) வழிகள் 
சந்திக்கும்காலம்; ஓகம், 176 0௨11௦0 ௮1 (6 ௦0 

௦1 68௦ /ப08. 

[5/. 5௮7047)/24/77.522 த. சற்தியாசச்சம்.] 

சந்தியாமடம் ரஷ்2-௱௪2௪, பெ.(ஈ.) 
நிலையான வழிபாடு செய்தற்குரிய நீர்க்கரை 

மண்டபம்; 51006 - பரிய 065106 2 1௮ மா 

ரபா கூற்ள6 161910ப5 பெரி ௨௭6 ஐவர். 

“சந்தியா மடதிதேகித் தபோதனார்' 
(கிர.வாலா, 63, 10) 

/சநீதியா - மடம்/ 

/5/ம் 540172 5 த, சந்தியா] 

சந்தியாமண்டபம் ஊை௱-/2-1௮2௪0௮, 
பெ.(॥.) சந்தியாமடம் பார்க்க; 5௦26 2௮72:2- 
/772027/77. 

/சந்தியா - மண்டபம்] 

[5/0 59௮7-0172 2 த. சந்தியா. 

சந்தியாராகம் ஸ்2-2227,  பெ.(॥.) 
செவ்வானம் (வின்.); 5௦ 001/0௦பா ௦74 16 

ஊரா 510. 

[5/1 27/2 17272 2 த. சந்தியா 

ராகும்] 

சந்தியை" ஞ்ச! பெ.(.) சந்தி”, 1 பார்க்க; 
966 52707, 7. 

/5/ம். 227077)/22 த. சந்தியை. / 

சந்தியை கோஷ்ட பெ.(॥.) மல்லிகை 
(சங்.அக.): )/9811716. 

[54ம் 0242707422 த... சந்தியை:/ ப 

பெ.(ஈ॥.) வெள்ளாடு; 9091 

7 

சந்திர 2௮7272, 

(சா.அக.. 



சந்திரகணம் 

சந்திரகணம் 3௮7272-720௮7, பெ.(ஈ.) 

நூலின் முதற் செய்யுளின் முதலில் 

அமையும்படிப் புளிமாங்காய் என்னும் வாய்பாடு 

பற்றிவரும் நற்கணச்சீர்வகை (பிங்.); ல் /04 

1001 ௦81500 01016 872) வா ௦ ச், 

0015106160 8ப5£0101005 84 16 

௯௦ ணச் ௦7 ௨ 0௦௭. 

/சந்திர(ம்) - கணம்] 

[5/1. 240722 த. சந்திர(ம்)] 

சந்திரகபாலம் 3௮7072-/௪௦௮/2, பெ.(ஈ.) 

படுஞாயிறுநோய் (பரராச1, 24); றவ 1ஈ (6 

1680, ௨௦0 1 0௨ வனாா08. 

[சந்திர(ம்) - கபாலம்,] 

[5/1. 07072 2 த. சந்திரர்] 

சந்திரகம் 5ன10௪727, பெ.(ஈ.) வண்டு (பிங்; 

0616. 

[5/1. ௦27௦௮/42- த. சந்திரகம்.] 

சந்திரகலை 3௪722-/4/௮ பெ.(ஈ.) 
1. நிலவின்6_று; 01911 01 16 ௱௦௦. 
2. நிலவொளி; ௦௦ (94. 'சந்திரகலையால் 
எனக்கு நீர் பொழிவ சந்திரகாந்தம் " 
(அரச.பு.விவாக...20). 3. தலைமுடியிற் 
பெண்கள் அணிந்துகொள்ளும் ஒரணி: 
06508! 518060 ௦௱ார் 10 (66௨ ஈவா 

ரொ ௫ ஙா. 'சந்திரகலையார் மேகக் 
கருங்குழலை " (பிரமோத்.மபிரதோவ. 5). 
4. இடைகலை; 012811 08580 மா௦ய0 (௦ 

1611 1௦5471. 

[சந்திர(ன்) - கலை.] 

[5/4. 22௪ 5 த. சந்திரன், 

சந்திரகாசம் கோ2௪-/222௱, பெ.(ஈ.) 
1. சிவன் இராவணனுக்குக் கொடுத்த வாள்: 
06 884010 றா656ா(60 ௫ ஆ%௪71௦ 72/௪௪. 
2. சந்திரகாசரசம் பார்க்க (பதார்த்த.122.): 566 
5௮70172-222-12.521. 

[5/4. னே0்2-/18922 த. சந்திரகாசும்.] 

180 சந்திரகாந்தமணி 

சந்திரகாசரசம் 2௮727222௪-/2.2௮/77, பெ.(ஈ.) 
நீர் வடிவான ஒருவகை மருந்து (பதார்த்த. 

1221.); ௨ ப 0 01 0600011400 ௦ ற6010௮| 

ரார்பவ௦. 

[5/1. னே7072-/2521/2522 த.சந்திர 

காசரசம். ] 

சந்திரகாஞ்சம் 2௮7௦/2-/௪௮7, பெ.(ஈ.) 
சந்தனம்; 8800௮ (சா.அக.). 

சந்திரகாந்தக்கல் 5௮702-64/709-/-/௮]/ 
பெ.(1.) சந்திரகாந்தம் பார்க்க (சிலப்.10, 25, 

உரை.); 566 521072-/21705/77. 

[சந்திரன் - காந்தம் 4 கல்.] 

[5/7. 270122 த. காந்தம் - த.கஸ்.] 

சந்திரகாந்தச்சிலை £௮72172-(2/722-0-0/௮] 

பெ.(1.) சந்திரகாந்தம் பார்க்க (வின்.); 566 

5௮/7072-(2/704/77. 

[சந்திர(ஸ்) 4 காந்தம் - கிலை,] 

[5/1. 247072 2 சந்திரன்] 

சந்திரகாந்தச்சேலை 3:70/72-/2722-0-024/9 
பெ.(॥.) சேலைவகை (பஞ்ச.திருமுக.116.); 2 
0 04 58166. 

[சந்திரன் - காந்தம் - சேலை] 

[5/1 22 2 சந்திர(ம்).] 

சந்திரகாந்தம் ௮722-6472, பெ.(ஈ.) 
நிலவினொளியில் நீர்கால்வதாகிய கல்வகை; 
௦௦ 51006, 8 ரூ518! 55/0 1௦ ௱ர(் நகர 
6 100560 (0 ரா௦௦ஈ |9/4, 85 ௱௦- 
0610/60. "சந்திரகாந்த மென்னும் தண்னி 
(7௧.58) 

த.வ. நிலாக்கல் 

[சந்திரன்] - காந்தம்] 

[5/0 கோள் - த. சர்திரன்.] 

சந்திரகாந்தமணி 3௮72/௮-/2722-11௪0] 
பெ.(॥.) சந்திரகாந்தக்கல் (பிங்): 566 
570472-624702-/-/2/ 

[சந்திரான்) - காந்தம் - மணி] 

[5//.2௭2-2 த. சர்திரன்.] 



சந்திரகாந்தாரி ் 181 சந்திரகுலம் 

சந்திரகாந்தாரி 072-272  பெ.(£.) 
பண்வகை (பரத.இராக.103.); 8 8060111/௦ 

௮௦௫ 306. 

சந்திரகாந்தி ௮722-௪201 பெ.(ஈ.) ஒரு 

வகைப் பூஞ்செடி (பதார்த்த.255); ௱௦௦௱- 

110142, 10௦2௦௮. 

[சநீதிர(ம்) - காந்தி] 

[5/ு242701722 த. சந்திரம்.] 

காந்தம் 2 காந்தி 

சந்திரகாம்புயம் 5௮702-727720/௮/77, பெ. 

(1.) வெண்டாமரை (மலை.); 64/12 10105, 

[50. சப்27]ம்பு22 த. சந்திரகாம் 

(/யம்..] 

சந்திரகாரம் 2௮7272-727௮77, பெ.(.) மதி 

(அ) திங்கள் போன்று வட்டமான தங்க 

வளையங்கள் கோக்கப் பெற்ற மாலைவகை 

(இ.வ.); 8 ॥601/806€ ௦1 ௦௦-66 9010 

ர 9]615. 

[5/ம 0701202/2 2 த. சந்திரகாரம்/ 

சந்திரகி ச] பெ.(.) மயில்; 068000. 

'நீலச்சந்திரகி போல்கொடு ” (திரு. 1.89). 

[5/6 ௦௮70/2/2 த. சந்திரகி] 

சந்திரகிரகணம் 2௮7042-எ727217477, பெ. 
(ஈ.) கருங்கோள் செங்கோள் (இராகு 

கேதுக்) களால் நிலவு மறைக்கப்படுகை; பாலா 

601056. 

த.வ. நிலாமறை, கோள்மறை. 

[5/ம7012 * 0/:47721722த.சந்திரகிரகணாம்/ 

கிரகணம் - புற்றுகை 

சந்திரகுப்தன் 2௮72/2-௪ப0/20, பெ.(ஈ.) 
1. கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்த மோரிய 

குலத்துப் பேரரசன்; 1176 18௱௦ப5 1//42பரு௮ 

டா ௦1 116 414 கோர்பரு £.0. 

2. சித்திரகுத்தன் பார்க்க (யாழ்.அக.); 566 

5//472/0/1277 

[சந்திரன்] - குப்தன். 
சந்திரகும்பம் 527272-(1772௮77,  பெ.(.) 

நிலவினை முன்னிருத்தி (உத்தேசித்து) 
மந்திரபூர்வமாக அமைத்துள்ள கும்பம் (வின்.); 

9 5800114160 8167-00௦1 06010216௨0 1௦ 14௪ 

௱௱௦௦ாொா. 

/சந்திர(ன்) - கும்பம்/ 

[5/4 2:470122 த. சந்திரன்] 

சந்திரகுரு' 3௮70/5-7ப7/ப, பெ.(ஈ.) 
வெண்முத்து (சிலப்.14, 195, அரும்.); 0116 

0௦௮. 

சந்திரன்) - குரு] 
[5/ம் 22707122 த. சந்திரன்./ 

சந்திரகுரு” ௮௦2-7பப, பெ.(ஈ.) 

(வெண்ணிறமுடைய அசுரகுரு) சுக்கிரன் 

(சிலப்.14, 195, உரை); ௦/44/72/7, 86 176 பர்(16- 

௦௦௱ற/ல40060 606010 ௦1 ,45ப7295. 

/சந்திர(எ்) * குரு] 

[5/ம் 0௮0122 த. சந்திரன்). 

சந்திரகுலம் 570172-4ப/8/7), பெ.(ஈ.) 

அரசகுலம் மூன்றனுள் திங்களைக் குலமுதல்வ 

னாகக் கொண்ட மரபு: பா (806, 85 ௦07 

005 06508௭0060 ரா௦ 16 ௱்௦௦, 0௦6 ௦7 

[௨௦ /7222-60/2/77, 0.1. 

த.வ. திங்கள்மரபு 

/சந்திரன்) 4 குலம்] 

[5/5 2270722 த. சந்திரன்). 



சந்திரசாலிகை 

சந்திரசாலிகை 5௮7242-52/௪௮ பெ.(ஈ.) 

சந்திரசாலை பார்க்க (யாழ்.அக.); 566 

5௮710172-52/௮/ 

[சந்திரன்] - சாலிகை] 

[5/0 னென்2-2 த. சந்திரன்] 

சந்திரசாலை ஊை௱ர௪-2௪௪) பெ.(ஈ.) 
நிலாமுற்றம் (யாழ்.அக.); 16806 ௦ (6 

0ப£6-100, 88 8 01806 10 ஊரா ௦௦ 

9/௩. 

[சந்திர(ஸ்) - சாலை] 

[5/0 0௮7022 த. சந்திரன்].] 

சந்திரசிலை 70/2-5//௮/ பெ.(ஈ.) 
சந்திரகாந்தம் பார்க்க; 566 8௮702- 
/21702/77. 

[சநீதிர(ன்) 4 சிலை] 
[5/71. 027012 த. சந்திரன்] 

சந்திரசுத்தசுபுடம் 3௮702-5ப//22 பப 
பெ.(॥.) வானத்தில் நிலவு நிற்கும் உண்மை 
நிலை (செந்.அரி4, 218); (&517௦ஈ.) றமார'9 
9600814116 1௦911ப06 ௦ (₹ப6ீ ௦௦511௦. 

[5/1. 02/70/2420 *907ப/22த . 
சந்திரசுத்த புடம். ] 

சந்திரசுவணம் 5௮7242-50/02ஈ௮-. பெ.(ஈ.) 
குதிரைப்பற் செய்நஞ்சு (சங்.அக.): ௮ ஈ/ரஊா௮! 
00180. 

[5 
த. சந்திரசுவணம்,] 

சந்திரசூடன் ௮௮17072- 2102, பெ.(ஈ.) 
சந்திரசேகரன் பார்க்க; 866 ரஸ. 
565/4/௮, 

27012 * 5/-0௮7௪ ௮ 

[சந்திரான்) - சூடன்] 
[5/4 047012 த, சந்திரன்) ] 

சந்திரசேகரம் 2௮7701/2-559௮/2/77, பெ.(ஈ.) 
586 கோபுர (சிகர)ங்களையும் 64 மேனிலைக் 
கட்டுகளையுமுடைய கோயில் (சுக்கிரநீதி, 
230); 8 (66 ஈர்ர்ு 586 (5ல6 வா 64 
510/6. 

182 சந்திரதிசை 
/சந்திர(ம்) 4 சேகரம்] 

[5/8 2470722 த. சந்திர(ம்).] 

சந்திரசேகரன் 8௮701/9-8872/2, பெ.(ஈ.) 
பிறைசூடி சிவன்; 58௪, 86 வரர (௨ ௦௦ 
ு 1/5 0௦ய. “சந்திரசசேகர மருந் 
தானங்கள் ” (பெரியபு. கோச்செய், 74], 

[5/1 னெ102-26//1௪722 த. சந்திரசேகரன். ] 

சந்திரஞானம் 2௭௦௪-727௮, பெ.(ஈ.) 
சிவத்தோன்றியம் இருபத்தெட்டனுள் ஒன்று 
(சைவச.பொது.334, உரை.); 8௬ ஊரா 2௪ 
50101பா௨ ॥ா 5கா5/ஈ/, ௦0௨ ௦ரீ 28 
$/1/292/712/77, 0.1. 

[5/1. 027012747௪: த. சுந்திரஞானம்.] 

சந்திரத்தீவு சோரர்ச- (ம, பெ.(ஈ.) குரு 
ஆண்டிற்கு அணித்தாக வடதிசையிலுள்ள 
தீவு (சி.போ.பா.2, 3, பக்.208); ௮௭ (51810 1௦ 116 
௦ம் ௦4 பாப பொ, 

[சநீதிர(ம்) - தீர] 
[5/4 270122 த. சந்திராம்)] 

சந்திரதீபம் ணள௪-0௪௭, பெ.(ஈ.) பிரிட்டிசு 
தீவு; 16 ரபி 18/65 (சா.அக.). 

[சநீதிர 4 தீபம்] 
[5/ம். கேப் த. சந்திர] 

தீவம் 2 தபம் 

சந்திரதரிசனம் 5௮70//2-027827௪7, பெ.(ஈ.) 
1. குழந்தைக்கு மங்கலக் காலத்தில் நிலவை 
முதன்முதற் காட்டுஞ் சடங்கு (வின்.); 
௨6௦௫ 07 ௨௭௦0 ௨ ற௱ா௦௦ 1௦ ௨௦0 
1௦ 86 ரி 16 1 ர 8085010005 வளர. 
2. வளர்பிறையில் முதன்முதல் நிலவு 
கட்புலனாகுகை; 8109 ௦4 (96 ௬௦௦ 1ஈ (96 
56/10 6 ரி பாட எரா ஈவு ௦௦. 

த.வ. நிலாக்காட்சி 

[547. சொ௦்270௮72௮7௪2 த... சந்திர 
தரிசனம்] 

சந்திரதிசை சள௪-௮/24) பெ. (॥.) 
(குபேரனது திசை) வடக்கு (திவா.); ஈ௦1ம், 25 
பி525 பலர 



சந்திரப்பிறை 

[சந்திரன் - திசை] 

[5/1 027072 த. சந்திரன்] 

சந்திரப்பிறை 5௮72/2-0-00௮) பெ.(ஈ.) 

1. மகளிரணியும் பிறைபோன்ற கழுத்தணி; 

௦ா650811-818060 1601/806 ௦07 ௩௦2. 

[சந்திரன் - பிறை] 
[5ம் 070722 த. சந்திரன்] 

சந்திரபதம் 3௭7௦74௪-0௪௦௮7, பெ.(1.) நிலவு | சந்திரபுடம்' 5௪7௦04௪-௦ப2ு7 

(சந்திர) மண்டலம் (திவ்.திருநெடுந்.5, வ்யா.); 

பா 120/௦. 

[சந்திரன்] - பதம்] 
[5/7 னாள் த. சந்திர(ம்)..] 

சந்திரபாணி 3௪707௪-௦2] பெ.(॥.) வயிரக் 

கல்: 01/௮௦. “சநீதிரபாணரி தைபெறு 
கர்ணா (சிலம்6, 1042) 

[5/ு சர்ச 04/2 த. சந்திரபாணி] 

சந்திரபாவலி ௮70௪-௦24௮ பெ.(॥.) 
மாதர்கள் காதில் அணியும் நிலவு வடிவான 

ஓராபரணம் (இ.வ.); ஈா௦௦-5॥9060 6௭- 

ணம் கா ௫. 

[5ம் சொள் சரம் ௮ த. சுந்திரபாவலி] 

சந்திரபிம்பம் க௭2௪2/7௦௮77, பெ.(॥.) 

நிலவுமண்டலம்; 0150 0 0ம் ௦1 116 ௦௦. 

[8/4 சாச்சா த. சந்திரபிம்பம்/ 

சந்திரபீசம் 3௮70172-0/24/77, பெ.(ஈ.) 

தம்பலப்பூச்சி (மூ.அ.); 0௦01/72௮ 115601. 

163 
சந்திரபுட்கரணி 5௮72௪-2 பற] பெ.(॥.) 

சந்திரமணி 

திருவரங்கத்து (சீரங்கத்து)க் கோயிலிலுள்ள 

பொய்கை; 8 8ராவ!! 18% 15106௨ 1௫ 

௮92 (௨6. 'தரழ்பிறம் பேழறுக்கு 
நன்ணீருறை சற்திரபுட்கரணியு மேலும்” 
(குருகூாம்5 

[9/4 சார்ச் “மபா 
புடகரணி?/ 

2 த. சந்தீர 

பெ.(ஈ.) 

நிலவொளியில் வைத்தெடுக்கும் மருந்துப்புடம் 
(1/1௨0.); வொள்ல்௦ 10 ௱€0/0வ/ 9பாட௦56, 

0௦6 ஈ ௱ா௦௦ ॥/07. 

[சந்திரம் - புடம்] 

[60 மப/2 * த. சந்திரம்... 

சந்திரபுடம்” 3௮௦௭௪-௦ப2௭௮,  பெ.(॥.) 
1. வானத்தில் நிலவு (சந்திரன்) தோன்றும் 

நிலை (வின்.); (45170.) ௦௦15 109106. 

2. சந்திரசுத்தசுபுடம் பார்க்க; 586 

570/2 ப12-.5/0 02/77, 

[5/ம் 2௮7012750/ப/2- ௪ சந்திரடடம்.] 

சந்திரமண்டலம் 5௮7072-/7727042/77, பெ.(1.) 
1. நிலவி (சந்திர)னது வட்டம்; ௦ ௦ 050 ௦7 

(16 ௱ற௦௦ஈ. சந்திர. மனன்.டல.ம்போ.றி 

றாமோதரள் கையில்... ஏறி * (திவ்.நாப்ச்,, 4) 

2. ஞாயிற்று (ஆதித்த) மண்டலத்திற்கு 
மேலுள்ளதும் வானுலகத்தைச் சார்ந்ததுமாகிய 

உலகம் (சி.போ.பா.2, 3); 16 762010 0 50௭16 

௦7 1௨ ௦௦ நளங60 1௦ 06 ௨6௦௨6 6 5பா5 

60101. 3. கபாலமத்தியிலுள்ள ஓர் ஓகவிடம் 

(யோகஸ்தானம்) (வேதா.கட்.50); (29௮) 

௦௦ ோம்€ 1 116 கொள்வ! 901௦ ௦74 146 

௮6ப1|, 14/60 1௦ 06 16 5694 01 2272-5௮47. 

த.வ. திங்கள்மண்டிலம் 

/சந்திர(ஸ்) * மண்டலம்] 

[5/ 24710122சந்திர(ன்)./ 

சந்திரமணி 2௮7021௪-11௮17 பெ.(.) 

சந்திரகாந்தம் பார்க்க (யாழ்.அக.); 566 

£70172-02/7024777. 



சந்திரமத்திமபுத்தி 184 சந்திரரேகை" 

[சந்திரன்) * மணி] [8/6 ௦௮22 சந்திரன் 4 த. மானம்? 

[512427012_2சந்திர(ன்).] 
சந்திரமானம்.] 

சந்திரமுருகு 2௮70/7௮-/71ப1ய90, பெ.(1.) பிறை 

வடிவாயமைந்த காதணி வகை; 088081 

58060 68-க௱ளார். 

[9/1 சொய் * 0.0410/௮/71பப 

த. முருகு. 
சந்திரமோலி ௮07௪-7107 பெ.(ஈ.) 

சந்திரமெளலி பார்க்க; 566 5/7072-/172ப/ 

சந்திரமெளலி $ளாச-1சப பெ.(8.) 

சந்திரசேகரன் பார்க்க; 866 2௮70/2- 

557௮12. "சந்திரமெளலி சீர் வெண்டாமரை ” 
(]ரபுவிங் அசவண்சரா6.45). 

சந்திரமத்திமபுத்தி 2௮72472-77௪/4/7௮-0 014 

பெ.(ஈ.) நிலவினது சராசரி கதி (வின்.); 

(இனா. றா றி ௦4 116 ௦௦ 1ஈ 196 

1060 16, 85 8 8 ௦1, 

[சந்திரமத்திமம் - புத்தி] 

[5/4 2471012-/71201)/2-2த. சந்திரமத்திமம்] 

சந்திரமத்தியம் 8௮722-ஈ௱சப்ற்கா, பெ.(ா.) 

துங்கமத்தியம் கழித்து தூய்மைச் செய்யப் 

படாத நிலவின் (சந்திர)கதி (செந்.141, 218); 

(2 8170ஈ.) றா 10ோ0்ப06ே ௦4 16 0௦௦. 

[5/6 247072/7120192 த. சந்திரமத்தியம்,] 

சந்திரமதி காள்காசள் பெ.(ஈ.) அரிச் 
சந்திரன் மனைவி (அரிச்.பு.); /7௮7722௮101௪5 

0ப66. 

[8/5 ளோள்சாசப/2 த. சந்திரபெளலி] 

சந்திரயோகம் ௮22-07௮, பெ.(॥.) 

பிறப்பு ஒரையிலிருந்து ஏழாமிடம் முதல் 
பன்னிரண்டாம் இடம் வரையும் ஏழு கோள்கள் 
வரிசையாய் நிற்கும் ஓகம் (சங். அக.); (280101. ) 
9 ற6௦ப/8ா ௦001/பா௦்ா ௦1 இறா 1 8 

10105000€ ஈ யர்் (1னா6 86 561/8 

பிலா 700 1௪ 5ம் 10056 10 1௦ 

வலர் ௦086 08/0ப/2160 11௦ ௨௮௦2௫௮ 

சந்திரமந்தோச்சம் 22/௪-17௮720200577), 

பெ.(॥.) கதிவலயத்திலிருந்து திங்கள் 

(சந்திரன்) செல்லும் அதிக தாரம்; (&540ஈ.) 

90515 ௦4 [6 ௦௦. 

[50 . 0270727/72/700002/772 
க. சந்திரமந்தோச்சும், ] 

சந்திரமவுலி 3௮7021727௪மப/ பெ.(ஈ.) வைப்பு 
நஞ்சு (நீலபாடாணம்); 8 [00 ௦71 856/௦ 
வி்ப6) (சா.அக.). 

சந்திரமாசம் 5௮22-125௮, பெ.(ஈ.) 

இரண்டு மறை உலா மதிகட்கிடைப்பட்ட காலம் 
(சாந்திரமான மாதம்) (.6.); யாள ரான். 

[5/7 ௮2 2 த. சந்திருன்)] 

[5/0 ௦௮7௪7) த. சந்திரயோகம்.] 

சந்திரரோகம்' சாண்ச-072, பெ.(ஈ.) 

வெறியன் (உன்மத்தம்); றா௦௦-517ப01% 

(சா.அக.). 

சந்திரரோகம்” 8௮71072-107௮, பெ.(॥.) 

1. தொழுநோய்; 8 40 ௦7 |௨0௦58]. 

2. பைத்தியம்; |பா80. 

[5/7 7072-7074 த. சந்திரரோகம்,] 

சந்திரரோகி கோள்ச-மீர[ பெ.(ஈ.) பித்துப் 
(பைத்தியம்) பிடித்தவன்; 9 ௭ 1 116 ௦௦, 

ஈ௱௨ூ ஈ (சா.இக.). 

மாதம் 2 மாசம், 

சந்திரமாலை $8சாரர௪-௱௮௮) பெ.(ஈ.) 
கழுத்தணி வகை (இ.வ.); 8 180 ௦7 ஈ600206. 

[சந்திர(ம்) 4 த. மாலை..] 

[511. 2ள்௪ 5 த. சந்திரம்).] 

சந்திரமானம் ாய்/2-௭௱௪௭, பெ.(ஈ.) 
சாந்திரமானம் பார்க்க (வின்.); 886 5270172- 
/772/12/71. 

[5/01. 2௮27470072 த. சந்திரரோகி] 

சந்திரரேகை! ம்ச௪-ரகர௮் பெ.(ஈ.) 
சந்திரகலை! பார்க்க; 566 5௮702௪-/௮2௮ 

[5/4 ௦47012-72/0722 த. சந்திரரேகை] 



சந்த். வடர ்அஅத௪ர௪ ஹஹ. சந்திவான் 
சந்திரரேகை” கோரச் பெ.(ஈ.) | சந்திரவட்டம் கள்ச-ரசற்சா,  பெ.(.) 

கைவரி (ரேகை) வகை; (௨௭௱/810) சந்திரவட்டக்குடை பார்க்க; 566 22727௪ 

8௨1௨ றவ௱ ௦7 ஈவா. 'மரு௮சீத /2//2-/-/ப/091 'வெண்சற்திரவட்ட மபேலாட” 

சந்திரரேகையினால் "' (திருவாரூ.குற. 1/8.) (காளத்.உலர; 777] 

[8/0 ௦சாப்சராசி் ௪ த. சர்திரரேகை,] [சந்திர(ம்) - வட்டம்] 

சந்திரலக்கினம் 5௮724௪-/2௮7, பெ.(£.) [5/0 0௮707௪2 த. சந்திர(().] 

குறிப்பிட்டா ரொருவர் பிறந்த காலத்தில் | சந்திரவம்சம் 2௮7272-/௮772௮, பெ.(ஈ.) 

திங்களிருக்கும் ஓரை; (,55401.) 20080௮ 810 சந்திரகுலம் பார்க்க; 566 5௮7071/2-6ப//8/77. 

0௦௦0௦0 16 ௦௦ ௮1 06 6 ௦1 00௦5 [5/0 2௮701240/7722-2 த. சற்திரவம்சம்/ 

பாம். சந்திரவலயம் 24722-/௮௪:௮/7,  பெ.(1.) 

[5/4. 2௮70724/20/72-2 த. சந்திரலக்கினம்.] சிலம்புவடிவா யமைந்த இன்னியவகை (4.); 
0355-0 11/60 கார் றி, ௩௦ ௦ சந்திரலவணம் 270/74-/2/272/77, பெ.(॥.) 
68௦ பாடம் நே 8 8261-500௦ 80 ப5௨0 1. இந்துப்பு; ₹00% 581. 2. கருப்பூரம் (மூ.அ.); 

௦௦. 25 8 891 1200௦பா. 

[5/0 2270724/20/272-2த. சந்திரலவணாம்.] /கந்திர(ம்) - த. வலயம். 

சந்திரலேகை ௮707௪-/௧7௮) பெ.(ஈ.) [5/0 22470722 த. சந்திர(ம்!/ 
சந்திரகலை, 1. பார்க்க; 596 3௮7272-/௮௮. | சந்திரவளையம் 257272-/2-௮/77, பெ.(1.) 

1. தோற்கருவி வகை (சிலப்.3, 27, உரை); 9 

(0 ௦4 பா. 2. சந்திரவலயம் பார்க்க; 596 

54701/721:22)/2/77.3.தொட்டில் முதலியவற்றைத் 

தொங்கவிடுவதற்கு மேற்கூரையில் மாட்டு 

/[5/ம 227012-/2/40722- த. சந்திலேகை,] 

சந்திரலோகம் 3௮ா௭7௪-/6ர௮, பெ.(.) 
சந்திரமண்டலம், 2. பார்க்க; 866 2௮7072- 

/772,7042/77, 2. ர ் ஜு 
ர த கின்ற வளைய வகை; ர10 1660 ௦0 6 ௦0 

[சந்திரன் - உலகம்] [௦ 5ப5றஊ 8 58/10. 4. கிணற்றுள் 
[5ம் ௦ப2 * த. சந்திரன்)/ வட்டமாக அமைத்து இறக்கப்படும் 

நெல்லிக்கட்டை; 8 0/0ப187 186 ௦1 ஈவ1 

166 1160 21 16 6014௦ ௦4 8 67. 

/சுந்திர(ம்) - வளையம். / 

[5/ம. சொர்்2-2 த. சந்திராம்)] 

ண்கள் உதகன்! சந்திரவாதி ௮02-௦௪0 பெ.(ஈ.) 

த்து நிலாவுலகம் அடைவதே முத்தியென்று 

[5/4 ௦௧7௭4௭: த. சந்திரன். தருக்குவோன் (த.நி.போ.287); ௦06 ௭1௦ 10105 
சந்திரவட்டக்குடை 3௮10172-0௮//2-/-6ப/04] (௮ம் ரல! மல் ௦001581515 | £9௨8௦௱0 

பெ.(1.) அரசச் சின்னங்களில் ஒன்றாகிய [1௨ ௦௦5 6௦110. 

வெண்கொற்றக்குடை (கொ.வ.); 51516 [5/8 2௮70202072 த. சந்திரயாதி/ 

[த. உலகம் 256. 1.09] 

சந்திரவங்கி 8௮72/2-05/191 பெ. (ஈ.) 

பிறைவடிவாயமைந்த தலையணி வகை; 

௦65081 818260 வாளா 1௦ 1680. 

பாமாவி!2 1ஈ உர ௦ ௨௱௦௦, 06 ௦8 சந்திரவாள் ௭72/2-02/ பெ.(ஈ.) 

ரொு5 றவாகறவாக16. சந்திரகாசம், 1 பார்க்க; 599 2470442887), 1. 
[சந்திரமம்) - வட்டம்குடை..] எப்ப ப் படையும் வெல்லு சந்திரா 

[8/ம. பனாள்ச௮ த. சந்திரன்] மீந்தான் ”(உத்தரரா. வரை(படுத். 75). 



சந்திரவாளி 186 சந்திரி' 
[சந்திர(ம்) - த. வாள்.] சந்திராதித்தவரையும் 5௮70/:201//2- 

அனர் /272:0/77, வி.எ. (803.) திங்கள், ஞாயிறுள்ள 
வன்குளாம்கை ப தத்லு வரையில்; 88 1000 88 ௱௦௦ 30 6பா சந்திரவாளி 8௮70/2-0௮7 பெ.(ஈ.) 

சேலைவகை (இ.வ.); 8 00 ௦74 88166. 

[சந்திராம்) - வாளி] 

[5/ம சனா த. சந்திராம்)] 

சந்திரன் 27242, பெ.(1.) 1. திங்கள்; ௦௦. 

2. குபோன்; 60/52. 'சந்திரதிசை ” (திவா... 
3. இடைகலை; 068144 ௦74 (6 | ஈ௦510ி. 
"சந்திர னொடுங்கி நிற்பத் தபனனே 
சரிக்குமாறு” (பாரத.௨ாசுதேவைை.8), 

த.வ. நிலவு, திங்கள் 

[5/6். 2௮0722 த. சந்திரன்.] 

சந்திரன்சிப்பி 2௮724௪-20௦] பெ.(ஈ.) 
முத்துச்சிப்பி (யாழ்.அக.): 05187-51௨1| 
ரவா ௨௮7. 

[சந்திர(ம்) - சிப்] 

[5/61. 2௮70/2-சந்திரன்] 

சந்திரனுப்பு 2472127ப020, பெ.(1.) இந்துப்பு: 
100-581 (சா.௮௧.). 

சந்திராட்டமம் சோள்ச்காகற, பெ.(ஈ.) 
பிறப்பிய ஒரையினின்று எட்டாமிடத்திலமைந்த 
நாணமீன்களுடன் திங்கள் கூடியிருக்கும் 
நிலை; (48170].) ௦௦1௦1௦ ௦4 16 ௱௦௦ 
வரின் 16 ௦௦546120௦5 சர் (6 விர் ௦06௦ 
11௦௱ (6 தர்ச௦௦௪2௮. ௦0151081௨0 
11 8ப501010ப5. 

[5/. 2௮70725/2712 5 சந்திராஷ்டமம் 2 
த. சநதிராட்டமம் / 

சந்திராதபம் காசர்சசசம்சா, பெ.(ஈ.) 
நிலவொளி (இலக்.அக.): ௦௦ ப்ட். 

[5/1. 2701272-(௪0௮2 த. சந்திராதபம்,] 
சந்திராதித்தம் கணசர்சள்ச, பெ.(ஈ.) 

அருகனது முக்குடையுள் ஒன்று (சிலப்.11, 1, 
உரை); மே பாமா6!8 ௦7 கரகம், ௦06 ௦4 ஈட 
பரன் 

[5/4 சர்ச த. சந்திராதித்தம்.] 

ாபப6. 'இத்தன்மம் சந்திராதித்தவரையும் 
நடக்கச் கடவதாகலம்”(5.1.1.1, 109). 

[சந்திராதித்த(ம்) - வரையும்] 

[5/7. 0477:2010/2 2 த. சத்திராதித்தம்] 

சந்திராதித்தவல் 8௮7722112௮] வி.எ.(௮04) 

சந்திராதித்தவரையும் பார்க்க; 56% 

2௮/011/20//2-2/20/ய7.  'இத்தேவாக்குச் 

சந்திராதித்தவல் இறுப்பராகளாகவும் 
(ஒ.!.././ 94). 

[5/.0௮7072010:2-ப2மத. சந்திராதித்தவவ்] 

சந்திராபீடன் 8௮௭2௦/22, பெ.(ஈ.) 
சந்திரசேகரன் பார்க்க (யாழ்.அக.); 869 

510/2-567௮1௮, 

[5/1. 247072744-0/292 த. சந்திராபீடன்.] 

சந்திராயுதம் சஊோளா்துபசசா, பெ.(ஈ.) 
பிறைவகவான அம்பு; 8 0765081 68060 
௦1. 

[541 24/7012 * 2-7: த. சந்திராயுதம்] 

சந்திராலோகம் 5௭7௭12-/57௮7, பெ.(ஈ.) ஓர் 
அணியிலக்கண நூல்; 8 1762185௦ ௦ 00. 

[5/4 247072/2(2- த. சந்திராலோகம்] 

௫ 51ம் லோகம் 

சந்திராவர்த்தம் 5௮7௭2/௮//௮, பெ.(ஈ.) 

ஞாயிறுமறையும் நேரத்திலிருந்து நள்ளிரவு 
வரை உள்ளதாகிய தலைநோய் வகை (சீவரட்); 
56/66 1680-8016 பர்/௦ர் 660175 அர் ௨பா௨ள் 
80 /8/65 ௦ வரி ஈரம். 

[5/0 02௮௪2௮7122 த. சநதிராவரத்தம்.] 
சந்திரி' களர் பெ.(ஈ.) பல ஆண்டுகளின் 

திங்கள், நாள் முதலியவற்றின் குறிப்பு 
(கொ.வ.); வ௱ாவா௭௦, ௦5/0௦ பப ௦7 
56/65] 46815. 

கு. உலகம் 

[0 /௮ம்72 த. சந்திர] 



சந்திரி” 

சந்திரி” கச பெ.(.) சந்திரகம்”, 3 பார்க்க; 
566 சோமா்சர2/77”: "சந்திரியோறைையக் 
குண்டு (இரா. மநா._அபோத்...2), 

சந்திரிகம் 2௮௮, பெ.(.) சந்திரகம்”, 
3 பார்க்க; 566 2௮72427277 

சந்திரிகை 2௮7247௮] பெ.(1.) 1. நிலவு (திவா.); 
௦௦ 19/7. 2. பேரேலம் (மலை.); 016812 

னோ. 

[5ம் 2 2 த. சந்திரிகை] 

சந்திரரோதயக்குளிகை 2௮727022)/2-/ 
/பர்ரன] பெ.(.) குதம்பைச் சித்தா முறைப்படி 

செய்து குளிர்க்காய்ச்சல், காய்ச்சல் 
போன்றவற்றிற்குக் கொடுக்கும் மாத்திரை; 9 
ரி! 603160 800070ஈ9 1௦ 16 0௦0658 ௦8 

பொட்! 000௮ வார் நா2501060 101 18/2 

2௮10 0௮ப௱ (சா.அக.). 

த.வ.நிலாக்குளிகை 

/சந்திரோதயம்-குளிகை.] 

[5/1 202702) 2த. சந்திரோதயம். 

சந்திரோதயம் 2௮72720௮௮7, பெ...) 

1. நிலாத்தோற்றம்; ௦௦ 156. 2. குளிர்ச்சி 

யைத் தரும் ஒருவகை மாத்திரை (பதார்த்த. 

1221); (1/1௦0.) 8 0௦௦40 014. 

த.வ. நிலாவுதயம் 

[சந்திராஸ்)- உதயம். 
[5/1 247012-2த. சந்திரன்). / 

சந்திரோபராகம் 8௮724202-129௮, பெ.(1.) 

சந்திரகிரகணம் பார்க்க; 566 2௮74/௪- 

/2.274777. 

[8/1 ௦7 ப0௮12022 த. சந்திரோப 

ராகம்] 

சந்திரோபாலம்பனம் 2/721504//7702/72/77, 

பெ. (1.) காதலருட்பிரிந்தோர் பிரிவுத் துன்பத் 
தால் திங்களைப் பழித்துக் கூறுகை; 160080 

௦4 (6௨ ௱௦௦௱ 6 8 10821 1 5608ர௭40ஈ. 

'சந்திரோபாலம்பனப் படலம்” (நைடத.. 

[91% 22பு௦.2-/௮770//4125த. சந்திரோ 

பாலம்பனம்./ 

187 சந்தேகக்காரன் 

சந்திவாதம் 5472422277, பெ.(1.) கீல்வாயு 

என்னும் நோய் (பைஷஜ.190); ரபாக. 

[5/ம 5௮7-077/7 /4/2 2 த. சந்திவாதம்.] 

சந்திவிக்கிரகம் 2௮7041/4727௮/77, பெ.(.) 

ஐந்து சூழ்ச்சிகளுள் (பஞ்சதந்திரங்களுள்) 
ஒன்றாகிய அடுத்துக் கெடுக்கை; 8550- 

செரி கார் ௧106 ர் உஙக 1௦ பரா ற, 

06 ௦1 2௪௪/27272/77. 

[9/4 5௮7-017/4 பட்டு20௪- த. சந்திவிக்கிரகம்/ 

சந்திவிக்கிரகி கோள்/்ச2! பெ.(॥.) 

அமைச்சன் (இ.வ.); ராரா/512. 

[5/%5௮701/4பட்ட2/2-2த. சந்தினிக்கிரகி/ 

சந்துக்கினம் காசா, பெ.(ஈ.) 
பெருங்காயம்; 8587061108 (சா.அக.). 

சந்துகோபம் 2௮72-400௮,  பெ.(॥.) 

காரணம் இல்லாமலே மூட்டுகளுக்கேற்படும் 

அழற்சி; ஈாரிவா௱20 01 8 10 (சா.அக.). 

சந்துட்டன் 3௮720//௪, பெ.(.) பொந்திகை 

(திருப்தி)யுடையவன்; ௦6 ௬0௦ |5 800, 

௦௦ார்ா (60. "ராஜனும் சந்துள்டனாம் 

(குருபரம் 70.2 பன்ன... 

[8/௩ 5௮-1/9/௪2 த. சுந்துட்டன்.] 

சந்துட்டி 22701/// பெ.(1.) சந்தோச(ட)ம் 1, 2 

பார்க்க: 866 2௮72025௮/7, 1, 2. 

[5/4 ௪௮7-/ப/5/72 த. சந்துட்டி..] 

சந்தூக்கு 2௮27204040) பெ.(1.) பெட்டி (வின்): 
011651, 00%, 001127. 

[பீ. 5௮701/02 த. சந்தாக்கு... 

சந்தூக்குசட்தி 8௮720/40/-2௪/4 பெ.(ஈ.) 

கருவூலப் பேழை ஆய்வுச் சோதனை (வின்.); 

[1506014௦ 01 001765 0 11665பரு. 

[ப. 207/௪ த. சந்தூக்குசட்தி] 

சந்தேகக்காரன் 5௮7222-/-/(427) பெ.(ஈ.) 

1. எதனிடத்தும் ஐயங் (அச்சம்) கொண்டவன்; 

6080100ப5, ஈ்ப5ர்ப! றா. 2 . (சந்தேகிக் 

கப்பட்டவன்) ஐயப்பாட்டிற்குரியவன் (இ.வ.); 

5ப50601. 



சந்தேகப்பிராணி 

[சந்தேகம் * காராச்.] 

[5/0 527-072 2 த. சந்தேகம்] 

சந்தேகப்பிராணி 5௮70292-0-0/7201 பெ.(7.) 

188 
சந்தேசம் 2௮7052௮/77, 

சந்தோகசூத்திரம் 
பெ.(ஈ.) தூது; 

658906, ௭௦௨585. 

[5/6 5௮7-025 2 சந்தேசம். ] 

மிக எளிதில் ஐயப்படுவோன்; ௦6 80௦ [5 சந்தை 54704] பெ.(1.) 1. மறை; 116 12025. 

5ப501010ப5 நே ஈ21பா6 (கிரியா.). 

த.வ. ஐயங்கொளி 

[5/7 527022 * வலர 5 த. 
சந்தேகப்பிராணி] 

சந்தேகம் 5௮7289௮7, பெ.(1.) 1. ஐயம்; 0௦0, 
பாோவாடு, ஈகா.  “இதிலோ 
சந்தேகமில்லை "' (தாய.தேசோ.3), 2. குற்றம் 
பற்றிக் கொள்ளும் ஐயம்; 8ப5010101. 
3. இல்லாமை; 0681101600, ஙவார், ப560 
6பறவா(5140வ10. 'சாப்பாட்டுக்குச் சந்தேகம்” 

(4... 4. பேரிடர்; றலி, 61. 

த.வ. ஐயம் 

[5/2 527-47௪ த. சந்தேகம்.] 

சந்தேகவாரணம் 5௮0:672-/2721௮, 
பெ.(ஈ.) ஒழுக்கங்கள் பதினான்கனுள் 
ஒன்றாகிய ஐயந்தெளிவிக்கை (வின்): 
680 ௦1 0000, 006 04 14 [ஐசி-பர்பரர்] 
0.3. 

[5%. 5௪7-045/௪7272௮0223 த. சந்தேக 
வாரணம்.] 

சந்தேகாலங்காரம் 527672/2/742:2, 
பெ.(॥.) ஐயவணி (₹1/.); உ ர(9 பாடி ௦74 
50660. 

[5/ம.57-06/27௮/-(22:த. சந்தேகாலங் 
காரம் / 

சந்தேகி'-த்தல் காச, 4 செ.குன்றாவி. 
(4.) 1. துணிவு கொள்ளாதிருத்தல்; 1௦ 0௦00, 
1651816. 2. (குற்றமுளதாக) ஐயப்படுதல்; 1௦ 
550601. 

த.வ. ஐயப்படுதல் 

[5/4. 547-0௪2 த. சந்தேகி-..] 

சந்தேகி” 8௭௭259 பெ.(ஈ.) பார்க்க; சந்தேகக் 
காரன்; 56௦ 52770692-/-2:2 

[5/4. 8-6 த. சந்தேகி] 

சந்தைசொல்(லு)-தல் 

சந்தோகசூத்திரம் 

'சந்தைகஞல் சாகையாகி” (காஞ்சிப், 
கழுவா...222), 2. மறை முதலியவற்றை, குரு 

சொல்ல மாணாக்கன் இரண்டு அல்லது 

மூன்று முறை அவற்றைத் திரும்பச் சொல்வது; 

16௦114 0416 820721ல0், 610., ரூ 8௨ 0160]016 

1௦1070 1/5 06௦0601015 1680. "வேதச் 
சந்தை சொல்லி” (திருவாலவா..55, 79), 
3. பதிக முதலியவற்றுள் செய்யுள்தோறும் 

திரும்பத் திரும்பவருஞ் சொல்; [61ஈ810, 

பா. 'நமச்சிவாயவெனுஞ் சந்தைப் 
இமிழ்ர்ஞான சம்பந்தன் சொல் ” (தேவா. 7777 77) 
4. செய்யுள் (இலக்.அக.); 6156, 51829. 

5. சிந்தித்தற்குரிய பெரியோர் கூற்று; 
ப116கா06 ௦014 ரா62ர் ஈசா. “அஇளவற்தார் 
அருளிச்செய்த சந்தை ” (ஈடு. 7 7) 

[5/8 27௮70252 த. ௪ந்தை..] 

5௮709 2௦7, 
8. செ.குன்றாவி.(3.1.) மறை முதலியன 
ஒதுதல்; 1௦ [80116 16 20225, ௦10. 

"வேதச்சந்தை சொல்லி (திருவாலவா..56, 19) 

[5ம் 2777025.-சந்தை * த. சொல் / 

சந்தைவை-த்தல் 390௨ 4 செ.கு.வி. 

(4.1.) பிறர் திருப்பிச் சொல்லும்படி மூலபாடம் 

முதலியன சொல்லுதல்; (௦ 1690 16 
£60151௦1 ௦4 8 1, 0150101௦5 ௨௱௦ ௦1815 
101௦041011 ம்ப. 

[516 52/09 சந்ைத * ஐ. வை] 

5௮700 972-8(11//2/77, 
பெ.(॥.) சாமவேதபுலவனுக்குரிய கற்பநூல்; 
54/2 0165011019 (06 (1165 ௨ஈ௦ ரரபது!5 ௦7 
06 5872-050௪ 9௦0. "இக்கோத்திரத்துச் 
சந்தோக சூத்திரத்து” (8... 522, 54]. 

[50். 21௮720-9.2-9 0022 த. சந்தோக 

சூத்திரம்] 



சந்தோகன் 169 சந்நிபாதம் 

சந்தோகன் 8௮2072, பெ.(॥.) 1. சாம | சந்நத்தம் சரச, பெ.(ஈ.) சன்னத்தம் 
வேதத்துக்கு உரியவன்; மரா 6௨000 

(௦ 16 ககரச-௪2௪௪ 5601. 2. மறை 
யொன்றால் மட்டும் அறியப்படும் பரம்பொருள்; 

300, 95 08 பா கோ 06 [681560 ௦ஈநு 

ரா௦ப9 12:25. 'சந்தோகனள்... சாமவேதி” 
(தில் பொியதி.5 5, 9). 

[5/1 2727010-9:22 த. சந்தோகள்.] 

சந்தோசம் 27222477, பெ.(1.) 1. மகிழ்ச்சி; 

01295பா6, 081104. 2. மனநிறைவு; 

581151201௦, 9௮1141024௦. 3. நன்கொடை 

(இ.வ.); 6561. 

[5/ம ௪௮1/2522 த. சந்தோசம்] 

சந்தோசி-த்தல் 8௮7225*, செ.கு.வி.(5.1.) 
1. மகிழ்தல்; 1௦ 610106. 2. பொந்திகை 

அடைதல்; 1௦ 66 01244160. 

[5/ம் 5௮7-/025௪2 த. சர்தோசி-த்தல்..] 

சந்தோடகினி 5௮7220௧௭௮௦) பெ.(ா.) 

துன்பநீக்கம் 1௦ 061 10 01 5பர்12ாா05 

(சா.அக.). 

சந்தோடம் 3௮௭௭௦, பெ.(ஈ.) சந்தோசம் 

பார்க்க; 566 8௮701022௮7 'சந்தோட மோட 

டக்கன்றனைத் தான் பார்த்திட லோிம் 

(பீர்போத.5 27. 

[5/5 ௪௮/0522 த. சுந்தோடம்.] 

சந்தோபிசிதம் 2௮70220/2/02/7, பெ.(ஈ.) 

சந்தோவிசிதி பார்க்க (திவா.); 568 

5701217507 

சந்தோபிசிதி 5௮72604/2/07 பெ. (ஈ.) 

சந்தோவிசிதி பார்க்க (வின்.); 566 57000 

5/0 

[5/4 ௦௮1065-04 5 த. சந்தோபிசிதி] 

சந்தோவிசிதி 5௮72214204 பெ.(ஈ.) மறையின் 

ஒசைகளை (சந்தங்களை) உணர்த்தும் நூல் 

(சி.போ.பா.1, 1, பக்.62): 11221056 ௦0 ௦500, 

950601௮147 பகனக... 
[5/1 2௮705-ப/2//- த. சந்தோவிசிதி!] 

பார்க்க; 866 5207212777. 

சந்நத்தன் 8௭17௪22, பெ.(॥.) சன்னத்தன் 

பார்க்க: 866 57/72/1217 

சந்நதம் 8௮1௭௭௭௭௮௭7, பெ.(॥.) சன்னதம் 

பார்க்க; 866 22/0/7205/77. 

சந்நபித்தம் ௪1௪௦///5/77, பெ.(.) 
கண்டதுண்டம்; 16 ஈகா 10 5/27வ! 9166௧5 

811060 0 பம் ௦011 (சா.அக.). 

சந்நம் 5277௮7, பெ.(.) 1 அராவிய பொடி; 1416 
021110165 ௦01வ1060 ரே ரிபு 85 ௦4 றாஎவி5. 
2. சிறுகெம்புக் கற்கள்; 5௮1 116 ஈப165 

(சா.௮க.). 

சந்நிகிதம் 2௭1707, பெ. (1.) அண்ண 

ணியம்; மிக அருகிலுள்ளது (மணிமே.14, 29, 

உரை); 154 க/௦் 15 128 ௦ றா௦ச16. 

த.வ. அண்மைநிலை 

[5/4 ௮////22 த. சந்நிகிதம்.] 

சந்நிதானம் 8௮1/2௮௪, பெ.(ஈ.) 

சன்னிதானம் பார்க்க; 566 57/7/7/222/72/77. 

[5/6 2௮7-டப71727722 சந்நிதானம். ] 

சந்நிதி 5௪7/061 பெ.(1.) சன்னிதி பார்க்க; 566 

52/7/7/07 

[5/6 கோ ௮ த. சன்னிதி 2 

சதீறிகி.] 
சந்நிதித்துவாரம் 5௮/04/0௮௮7, பெ.(ா.) 

கோயிற்கதவு தாழிட்டிருக்குங்கால் 

கருவறையில் உள்ள (மூல விக்கிரகத்தைக்) 

மூலவரை வழிபடுவதற்கு உதவியாகத் 

திருமதிலில் அமைக்கப்பட்ட புழை (இ.வ.); 

20 ஏர்பாஉீ 1ஈ 116 ங்க! ௦7 8 1206 ௦பற் 

வ்்ட் உ ்டு வோ 0௨ 56 வ ஈற்ல 

[2 0௦07 15 5/பர். 

[51.௪௮7- /7/-277/ 10/22. 2 த. 

சந்நிதித் துவாரம்] 

சந்நிபாதம் 5௮77,0.202/77, பெ.(ஈ.) 

சன்னிபாதம் பார்க்க; 566 ௮௮/70,220/77. 

[5/1 2௮7-022 2 த. சந்நிபாதம். 



சந்நியசி-த்தல் 

செ.குன்றாவி.(5.1.8.1.) சன்னியசி-த்தல் 
பார்க்க; 596 5210ட்/௪5.. 

[5/1 547-/9)/252 த.சன்னியசி2சந்நியசி] 

சந்நியம் ௪௪ுந௪7, பெ.(ஈ.) 1. உடல் (தேகம்): 
௦௦03. 2. மரமஞ்சள்; 1166 (பாரக[/௦- 
ே௦5பப௱.[௨ஊாஃர் ௭1. (சா.அ௧.. 

சந்நியாசம் கற்க பெ.(॥.) 
சன்னியாசம் பார்க்க: 866 521//252/77, 

[5/%1. 5௮1777292௮ கு.சன்னணியாசம் 2 
சந்நியாசம்] 

சந்நியாசயோகம் 2௮77 /70:4.22-)244/77, 
பெ.(॥.) 1. ஆதன் (சீவான்மா) பரவாதனோடு 
(பரமான்மாவேோடு)ஒன்றுதற்கு 
அடிப்படையாகும் பற்றொழிகை (சர்வசங்க 
பரித்தியாகம்): 0௦1616 ரஊாபாச4௦ர 26 ஐ 
88% ௦ 6 4/2 0௦௦௦ ௦06 மர 
24:41772177௮7. 2. துறவியாதலை (சன்னியாசி 
யாதலை) உணர்த்தும் கோள்நிலை (கிரக 
நிலை); ௦௦ரி0 பா. ௦4 08௦15 ஈர நரா மரீ 
9 68150, 010840 621 ௨ 16 8௭0 (௦ 
060௦06 8 8௪:24 

த.வ. பற்றுநீக்கம் 

[5/7. 5௮1-29௪ 4 ௦722. சந்நியாச 
போகம்.] 

சந்நியாசி ச 2/௪//122127 பெ.(॥.) சன்னியாசி 
பாக்க; 566 ்29/ 

[5/4 5-2 ௮ த. சுந்ந/பாசி] 
சந்நியை நக! பெ.(1.) தோழி; 8 1௨௮1௦ 
௦8 (சா.அக3. 

சந்நிருத்தகுதம் ாப//2-ப/027 பெ.(ஈ.) 
எருவாய்ச் சுருக்கம்; ௦௦ஈ(78011௦0 ௦7 பித்ர் 
௦1106 ௦4 (7௨ 8ுப5 (சா.அ௮க.). 

சந்நிரோதனம் ணட 00ோகா, பெ.(ஈ.) 
சன்னிரோதனம் பார்க்க: 566 5௪1 
£00272.77. 

[5/0 9௮7 ரி70௮௪_ ௧. சன்ணிரோகுனம் 
2 சந்நிரோதனம்] 

190 
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சப்சாசேலை 
2௮7/7/22௮/77, பெ. (ஈ.) 

சன்னிவேசம் பார்க்க; 566 5௮92௨௮ 
[5/6 5௮7-/402222 த. சன்னிவேசம் 

2 சற்நிவேசும்] 

சநாதனதர்மம் 2௮722272-02777௮7, பெ.(ஈ.) 
சனாதனதாமம் பார்க்க; 866 ௪௪௭2௦220௪- 
2௮77௮ (சா.அக.). 

[சதாதன(ம்) - தருமம்] 
[5/7 த. சநாதன. ] 

சநிட்குடி 2௮7-/ய் பெ.(ஈ.) ஏலம்: கொ 
6/6(61/௪ 020௭௦7ய (சா.அக.). 

சநிதம் 2௮௪௭, பெ.(ஈ.) பிறப்பு: 61. ௭/௦: 
ர் (சா.அக.). 

[5/7. /27 25. ஐணிதம் அசநிதம்/ 

சநுக்கிரகம் ஊோ௱ப/௪ர௮ 
வடமொழி (பேரகத்.141): 88௮71௮1-1 

[5 ௮7754 7122 த. சநச்கிரகம் / 

சநுசம் ணைபக௱, பெ.(ஈ.) மிளகு; 018௦% 
0600 - மாளய (௪ப.அக.). 

சநைர்மேகம் 5௮7௮7௮//7767௮/77, பெ.(ா.) ஒரு 
வகை வெள்ளை நோய் (மேக நோய்), இதனால் 
சிறுநீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிருதுவைப் 
பெற்று இறங்கும்: ஐ ௨0௨7௨௮] 0/86௮5௦ 
8/0 16 ொ்க௦14௦ ௦7 16 பானா. 11 
5 ௮1660 05 [016 09 ௦பர் என்ரிஉரரரா0 
மறவ புகர் சர்ர்்பாக ௦ர் பார்ர்க (சா.அக.). 

சப்சாகொட்டடி 52052-40/எ பெ.(.) 
சேலை வகை (இ.வ.): 9 599௦ ௦7 04௮1௩ ரானா 
0010. 

பெ.(ஈ.) 

[சப்சா - கொட்டடி. 

(௫5. 5௪42 சா. / 
சப்சாசேலை 5522-2௮ பெ.(.) ஒருவகைப் 

பட்டுச்சேலை (இ.வ.); ௮ (84 ௦4 விட ௦௦1 
4 ந ஙா. 

/சப்சா 4 சேலை, ர] 

[0.. ௪௪௦2௪2 க. சப்சா.] 



சப்சாடா 

சப்சாடா 502225, பெ.(1.) முழுவதும் (இ.வ.); 

௦ல். 

[ப 52722222 த. சப்சாடா.] 

சப்சீ 522௦7 
01௨௨6. 

[ப் 5௪022 த. சப்சீ.] 

சப்தக்கிரந்தி 2௪௦௦22-/-/4721 பெ.(1.) மான், 
அகங்காரம், ஐம்பூதங்களின் நுண்ணிலைகள் 
(பஞ்சதன் மாத்திரை) என்னும் ஏழு மெய்ப் 
பொருள்கள் (தத்துவங்கள்) (சித்.சா.ஞான.10); 
(52௫௮77) 116 8 றாரர௦1ற/65 ॥ஈ ா6ு்9- 
ர், 112., 772, ௪9௮/144:477, 0202-1217 

774/0 

[8/1 ௪௮௦7ம் த. சப்தக்கிரந்தி] 

சப்தகம் 82௦0029௮7, பெ.(॥.) 1. ஏழு 
கொண்டது; 8 0016014௦ ௦74 582. 2. ஏழு 

தானம், கொடுக்கப்படும் ஒரு சவச் சடங்கு; 9 

₹61910ப5 ௦ஊவா௦ரு ௨1060 ௦8 16 
12176 ஷு ரீ 0994 1ஈ சர்ர்ர் 7 ர05 

216 ரபா 9௯5 காடு (சா.அக.). 

[5/0.௦௪0/472 ௪. ச௪ந்தகம்/ 

சப்தசந்தானம் 52002-8௮7220௮/7, பெ.(॥.) 

தடாக நிலைகோள் (பிரதிஷ்டை), நிலத்தடியில் 

செல்வத்தை புதைக்கை (தனநிட்சேபம்), 

பார்ப்பனச்சேரி நிலைகோள் (அக்கிரகாரப் 

பிரதிஷ்டை), தேவாலயநிலை கோள் 

(பிரதிஷ்டை) முதலான ஏழு வகையான 

நற்பெருஞ்செயல்களைச் செய்தலால் ஏற்படுங் 

புகழ்; ராடி ஈ25ப!4ஈ0 1100 5806 18006 ௦7 

01621 06௪05, 4//2., /2222௪-2-2௪௦75/ 

்2/72-7//240௮7,  ௮்௮04472-0-0//2/௮ 

£6/2/2)௪-0-02//௪275/௮) 7௮7241:2/12-,0-,0//2- 

15/௦1 02-/7///17.2/72/77, 2௮/1/72-0- 

ர்ச் 

பெ.(1.) கீரை வகைகள் (இ.வ.); 

[5/ம ௮௮0௮7 4௪௮7-127௪ 2த.சப்தசந்தானம்] 

சப்தசமுத்திரம் 52022-24/72ப/174/77, பெ.(1.) 

ஏழுகடல்; 11௨ 5/2 ௦௦ப!2ா ௦௦0௦௨11௦ 

006816. 

[$/ு.520145௮/77ப04222 த.சதசமுத்திராம்] 

191 சப்தசோதனைக்குழல் 

சப்தசரி 52௦0௦௪2௮7 பெ.(ஈ.) ஏழு சரமுள்ள 

கழுத்தணிவகை; 8 1/0 ௦74 ஈ6௦/௮௦6 ஈஸா 

56/2 811205. 'சப்தசரிபபொன்றிர் கோத்து 

முத்து உட்டமும் (9.1... 143). 
சப்தம்) 4 சரி] 

[8/1 520/2 2 த. சப்த(ம்).] 

சர சரி 

சப்தசாகரம் 340205-227௮/௮/77, பெ.(ஈ.) 

(ஓசைமிக்க கடல்) சப்தசமுத்திரம் பார்க்க; 

566 52012-52/71ப174/77. 

[5/4 2௪.002-42272/2. த. சம்தசாகரம்/ 

சப்தசாதி 52௦2௦2-2224 பெ.(1.) ஏழு பிறப்பு; (16 
5௦2 (வா ௦7 மர் (சா.அக.). 

[5/4 ௪௮0௮7-/204 2 த. சப்தசாதி] 

சப்தசாலம் 5$2202-5௮௮, பெ.(॥.) ஒலித் 

திரள்; 561165 ௦4 50பா05. 'சங்கீதும் ஆாத்த 

மில்லாத சப்தஜாலந்தானே ' (கோபால 

அிருர்சரபாரது] 52) 

[93 5௪222-/2௪- த. சப்தசாலம்/ 

சப்தசுரம் 520/2-3ப7௮77, பெ.(.) ஏழிசை; 

(1/1பத.) (6 56 ॥௦165 ௦7 176 0௮ரபர். 

[5/8 5௮,0/27720/௮722 த. சப்தசுரம்.] 

சப்தசோதனைக்குழல் 52005-500220--/- 
6/2 பெ.(1.) இதயத் துடிப்பறியுங் கருவி 

(இக்.வ.); 5181725000. 

/சந்தசோதனனை 4 குழுச். 

[5/4 5200242001 2 ௧. சட்தேதனை,] 



சப்ததாது 
சப்ததாது 82002-1200, பெ.(.) உடம்பின் எழு 

வகைத் தாதுக்கள்; (6 56/6 0015॥பனா 

09118 ௦1 (16 ௦௦ஸ் (சா.அக.). 

த.வ. ஏழமூல 

[சப்த(ம்) - தாது! 
[5/1 52012 * த. சப்த(ம்)] 

சந்திரிகாபைரவி 5௮70/742-0௮7211 பெ.(£.) 
இசை வகை (பரத.இராக.102); (1/ப5.) 8 

506070 ற௦09/-ட/06 . 

[5/1. 02700௮7212 த. சந்திரிகா 

/பைர21ி.] 

சப்ததாளம் 54002-/2௪7, பெ.(1.) ஏழுவகைத் 
தாளம்; (14ப5.) 5வ6ா ௦௦௭௱௦ 4௮116165 ௦7 

பர ற 6௨5ப6. 

[சப்த(ம்) - தாளம், ] 

[5/0 540/472த. சப்தாம்).] 

சப்தபாலம் 8௧௦0௪-௦௮௮, பெ.(ஈ.) குதிரை 
எருது ஒட்டகம் இவற்றின் அழுக்கைப் 
போகப் பயன்படுத்தும் கருவி (சுக்கிரநீதி, 
325); 8 00 04 டாபர் 0560 (ஈ ௭௦௦ஈ00 

10186, ௦0% ௦ கோவ. 

[5/4. 520/270/72/22 த. சப்தபாலம்,] 

சப்தபுரி 82௦05-யர பெ.(॥.) ஏழு 
தெய்வத்தன்மை நிறைந்த நகரங்கள்: 116 
561/6 880160 01165. 

[சப்த(ம்) - ஸுரி.] 

[541. 5௮014 2 த. சப்தரம்)..] 

சப்தம்' 54௦௦௯௭, பெ.(ஈ.) ஒலி, ஒசை (சூடா.); 
5பா0, 40106. 

[5/7 8௪0222 த. சப்தம்!] 

சப்தம்” 52௦/7), பெ.(॥.) ஏழு (சூடா); 5வ6... 
[1ம் 9௪1729. ௪௪௦1௮2 கூ. சப்தம்” 

சப்தம்” 82002, பெ.(ஈ.) (நாட்.) பாடமும் 
சொற்கட்டுகளும் மாறிமாறி வரும் அமைப்பு 
அலலது உருப்படி; $ப006511 6 ௨0 
655146 ப86 04 0651பர௨5 ௦௱யா- 

192 சப்தவர்க்கம் 

வேடு 16 வாயா 08 00ல்! 00 

(கிரியா.). 

சப்தமண்டலம் 582202-77௮1௦௯௮, பெ.(ஈ.) 

எழு வகை விண் மண்டிலங்கள் (சது.); (06 

56/8 [601005 ௦1 6 பாுனா86, 472. 

[சப்தம் - மண்டலம்] 

[5/1.520/27 2 த. சப்தழம்/] 

எழு வகை மண்டலங்கள் : 1. முகில் (மேக) 

மண்டிலம் 2. கதிரவ (சூரிய) மண்டிலம், 3. திங்கள் 

(சந்திரன்) மண்டிலம், 4. விண்மீன் (நட்சத்திர) 

மண்டிலம், 5. கோள் (கிரக) மண்டிலம், 6. ஏழு 

முனிவர்கள் (ஸப்தரிஷி) மண்டிலம், 7. துருவ 

மண்டிலம் என்று விட்ணு (விஷ்ணு) புராணமும், வாயு 

மண்டிலம், வருண மண்டிலம், சந்திர மண்டிலம், 

சூரிய மண்டிலம், நட்சத்திர மண்டிலம், அக்கினி 

மண்டிலம், திரிசங்கு மண்டிலம் என்று சதுரகராதி 

கூறுகின்றன. 

சப்தமருத்து 55௦02-ஈ71௮11///0, பெ.(7.) ஏழு 
மண்டலங்களிலும் உள்ள ஏழு வளி 

(வாயுக்கள்); 1116 5886 105 07 16 

பார்ள56 வய ஈ ௬6 2௪012771௮70௮௪77. 

[5/. 52014777௮7 2 சந்தமருந்து:] 

எழு வகை வாயுக்கள்: 1. ஆவகம், பிரவகம், 

சம்வகம், உத்வகம், விவகம், பரிவகம், பராவகம் 

என்பன. 

சப்தராசிகம் 82௦22-728(ஏ௮7, பெ.(ஈ.) கணித 
வகை; (1/4844.) 06 ஈப!6 ௦4 58, 3 40 04 

௦௱0௦பா0 ௦௦0௦1௦. 

[5/0். 520/2-725422 த. சப்தராசிகம் ] 

சப்தரிசிமண்டலம் 5௪2௦௮51௮1௮, 

பெ.(॥.) ஏழு விண்மீன்கள் அடங்கிய ஒரு 
விண்மீன் கூட்டம்; பாச ௱வ]07 0 1௨ 0௪7 
௦ (கிரியா... 

[சப்தரிசி - மண்ட லம்.] 

[50ம் ௪20௪௩) 2 க. சப்தரிசி] 

சப்தவர்க்கம் 22002-0௮/442777,  பெ.(.) 

1. அரசு, படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, 



சப்தவாதம் 

அரண் என்ற அரசியற்குரிய ஏழுறுப்புகள்; (6 

5661 15 00511ப110)ு 9 

வேேளா௱சார் 80000110 1௦ (6 ரமப ற௦1]ு, 

12. ௮/2ப, 02722 007 40] ௮/77120ப 7210 ப 

௮/2. 2. சத்த வருக்கம் பார்க்க; 866 2௪//2- 

/2/1//22/77, 

/5/ம் 5201474217 த. சப்தவாக்கம்] 

சப்தவாதம் 25222-020277, பெ.(1.) ஒரு நரம்பு 

நோய்; 3 (400 ௦4 ॥6/௦ப5 0156886 (சா.அக.). 

[5/ம. 5201240202 2 த. சப்தவாதம்./ 

சப்தவாயு 2௪2௦2-2/, பெ.(7.) சப்தமருத்து 
பார்க்க; 526 5222௪-/77௮1702ப/ (சா.அக.) 

[5/ம. 520/2702// 2 த. சப்தவாயு]] 

சப்தவேதி 2002-60 பெ.(1.) ஒலியின் மூலம் 
பொருளை இலக்காக வைத்து அம்பு எய்யும் 

வித்தை; 196 வ ௦7 810010 ௨4 8௭ பா56வ 

௦41601, (பர [5 ௦514௦ ௫ 5000. 

த.வ. ஒலியிலக்கு 

[5/0ம 822202-0207//72 த. ௪ப்தவேதி] 

சப்தறா 5௪௦௦௮7௪, பெ.(ஈ.) கப்பலின் 

முன்னணியத்திலிருந்து வெளியே புறப்படும் 

உத்திரம் (14.1421/.81); 00௦5ாரி. 

த.வ. அணியக்கால் 

சப்தறாசேர்பறுவான் 5222272-2802/01/20 

பெ.(ஈ.) சப்தறாவுக்கு அருகிலுள்ள, சிறிய 

உத்திரம்; (1/.1481/1.82) 5றர்ர்(-52॥ 9௮4. 

சப்தறாபோயிபந்து 2௪2௦௮/2-22 ),/227702144, 

பெ.(ற.) கப்பலின் முன்னணியத்தின் 

(சப்தறாவின்) அடிப்பக்கத்தைக் கட்டுவதற்கு 

உதவுங் கயிறு அல்லது சங்கிலி (14.142/.85) 

௦௦5 நாறா. 

த.வ. அணியக்கனல்கயிறு 

சப்தறாலவுரான் 5௪௦872-/௪172, பெ.(ஈ.) 

கப்பலின் முன்னணியத்தின் (சப்தறா 
மரத்தின்) பக்கப் பற்றுக்கோடு (ஆதாரம்); 604 

5 8௦ப05. 

193 சப்பங்கி! 

சப்தாகபாராயணம் 222227௪-௦௮:4/27௮/77, 
பெ.(॥.) சத்தாகம் பார்க்க (கொ.வ.); 5626 

5271727027, 

[5/1 52 0/2 * 0௮/27/2724 
த. சப்தாகபாராயா௱ம்.] 

சப்தாகம் 220227௮/7, பெ.(॥.) சத்தாகம் 
பார்க்க (இ.வ.); 566 5௪11277277. 

[5ம் 5௮012722 த. சந்தாகம்] 

சப்தாங்கம் 220022/1௮47, பெ.(ஈ.) 
சப்தவர்க்கம், 1. பார்க்க; 886 5520௮- 
(/2/742/77. 

[5/ம் 2401241192 2 த. சப்தாங்கம்.] 

சப்தார்த்தம் 8௪௦2௮௪, பெ.(1.) 
சத்தார்த்தம் பார்க்க (இ.வ.); 566 5௪/12/112/77. 

[5/4 5௪௦௦242/0022 த. சப்தாரத்தம்] 

சப்தி 5௪௦ பெ.(ஈ.) கைப்பற்றுகை (16081) 
48௦௱சர். 

/0. 22005 த. சப்தி] 

சப்திசெய்-தல் 80-22), 1. செ.குன்றாவி. 
(ு.1.) வரி முதலியவைகட்கு ஈடாகச் 
சொத்துக்களை அதிகாரிகள் அரசு வசப் 
படுத்துதல்; (1698]) 1௦ ௨11௨௦4 றா௦0ஐர், 1௦ 

$ [1511721101 

த.வ. கைப்பற்றல் 

[ப. 2200 * ஹப்தி2 சப்தி2 த. செய் 2 த. 

ச/திசெய்-../ 

சப்தியிலிரு-த்தல் 2௪2ரீ-7ய-, 4 செ.கு.வி. 

(4.1.) பொருள்கள் நீதிமன்றத்தின் கட்டுப் 

பாட்டில் (ஆதீனத்தில்) இருத்தல்; (1698) 1௦ 66 
பாரன் 560ப65121௦. 

[ப 2௪5 த. சப்தி - இல் - இரு-] 

சப்நிவீசு 520-7/75ப, பெ.(1.) எழுத்தர்; மாரஎ, 

501106. 

[பீ. ௪௪/52 த. சப்நினீக..] 

சப்பங்கம் 82௦௦௮/17௮/77, பெ.(1.) சப்பங்கி” 

(14.1/.) பார்க்க; 566 2200௮/12/ 

சப்பங்கி! 8௪௦0௮/10/ 

அரசாங்கம் (வின்.); 488. 

பெ.(ஈ.) சப்பான் 

[ர் அாட0ன-/00௪2 த. சப்பங்கி] 



சப்பங்கி” 

சப்பங்கி“ 2௪௦௦௪/91 பெ.(ஈ.) ஒரு வகை மரம் 

(வ்ன்.); 88008-/௦௦0, ஈ.!ா. 086588010௮ 

590081. 

[182/2 520212 த. சப்பங்கி] 

சப்பங்கி” ௦௦! பெ.(॥.) மந்தமான 

அறிவுள்ளவன்; 81018, பே! ௨5௦ (யாழ்ப்) 

ஒ.நோ.சோப்பனாங்கி. 

சப்பங்கிச்சாயம் 52௦௦2/72/௦-௦23:௮, பெ.(ஈ.) 

சப்பங்கி வேரிலிருந்து எடுக்கும் வண்ணம்: 

௦010பா ௦ 6 10ஈ 16 1001 ௦7 ௦202௮/19/ 

[5/:1. 5012 5 சப்பங்கி - த. சாயம் 2 

க. சப்பங்கிச் சாயம்] 

கால்2 சாய் 2 சாயம் 

சப்பங்கு 2200௪/20, 

பார்க்க; 866 52002/14/ 

சப்பளாத்தி 5௪௦௦௮/௪4) பெ.(ஈ.) 1, பருத்த 
உடலுடையவன்-ள்; 0010ப|6ஈர 6501. 

2. திறமையில்லாதவ-ன்-ள்; பாஈ(கி192ார் பெ! 

06150. 

பெ.(॥.) சப்பங்கி? 

சப்பன்னம் 52௦0௪௪, பெ.(ஈ.) ஐம்பத்தாறு; 
6 ஈபாட்௭ 56. 'சப்பன்னபாசை " (வின். 

[ம் 0200௮27202 2 த. சப்பன்னம், / 

5200ப, பெ.(ஈ.) வழலைக்கட்டி 

(சவுக்காரம்) (இ.வ.); 8090. 

சப்பு 

[8 5௦80 2 த. சப்பு] 

சப்பு” 2௪௦௦௦, பெ.(ஈ.) காரணம்: 0909௦ 

[47௭ம். 5௪௪22 த. சப்பு 

சப்போட்டா 5௪ற௦51/4 பெ.(ஈ.) மண் 
வண்ணத்தோலும், வெளிர்ப் பழுப்பு நிறச் 
சதைப் பகுதியுமுடைய சிறு பழம்; 880013 
ிப௱ (க்ரியா). 

த.வ. மணணிப்பழம், சீமைஇலுப்பை 

194 சபட்சம் 

சப்ராசி 5௧௦௭25] பெ.(ஈ.) வில்லையூழியன்; 
(௦.0.) 161160 06௦, 0011, 85 ஙரா0 8 
08006 . 

[0. 2240725/2 த. சப்ராகி] 

சப்சா 8௪92, பெ.(ஈ.) 1. கருமயிலை வண்ணம் 
(நிறம்); 1100-ரஞு, 85 16 001௦பா 01 3 10156. 

2. திருநீற்றுப்பச்சை; 84/61 025॥. 

[0.. 5௮0222 த. சப்ஜா. 

சபக்கத்தொடர்ச்சி 2௪ம௮02-/-/222700/ 
பெ.(1.) நற்பக்கத்தினின்று (சபக்கத்தினின் று) 
எடுத்துக்காட்டும் தொழில் (வியாத்தி) 
(மணிமே.29, 72); எரி க/6 5ரகர்ணாளார் ௦7 
ரங்லா்!6 ௦00௦௦௱11வா( ॥!பக1சர60 ௦ ௮ 

விள ஓகரோறி௨. 

[5/. 52-0௮1522 சபக்கம் - தொடாச்சி 2 
த. சபக்கத்தொடர்ச்சி] 

சபக்கம் 5௪544௪, பெ.(ஈ.) நெருப்புண்மை 
துணியப்பட்ட அடுக்களைபோலத் துணியப்பட்ட 
பொருள் முன்பு வெளியான இடம்; 81 
18006 1 மார் உரவு 12 16 15பா0 
௦௦ம் மாரன் ்உ௱/0016 (சார, 85 
1008 வற்வா ரிாஉ 1/5 106 வு 1. 
'சபக்கத்துண்டாதலும் "'(/ணிமே..29 723. 

[5/7 52-021522 த. சுபக்கம், ]/ 
சபட்சம் 5௪௪2௮7, பெ.(॥.) சபக்கம் பார்க்க; 

566 50௮127. 

[5/1. 52-02/5௪2 த. சபட்சம், / 



சபதக்காரன் 

சபதக்காரன் 2௪௦௪௦௪-/6/4௪, பெ.(.) 
சூளுரை செய்வோன் (இ.வ.); 006 ௩4௦ 0915 

0 191665 8 7014. 

/சபதம் * காரன்..] 

[6/1 520௪107722 த. சபதம்] 

சபதபம் 8௪௦௪-2௪௦௮, பெ.(॥.) மறை 

யொழுக்கங்கள் (வைதிகவொழுக்கங்கள்) 

(கொ.வ.); [611910ப5 ௦ 08/040௮/ 6601565. 

[5/7 /20227120252 த. சபதபம்./ 

சபதம் 2௪௦௪௦௪/7, பெ.(॥.) சூளுரை; 

9556881100 0 0௨14, 4௦14. "சில 

சபதந்தனைப் பண்றா" (இராமதா. உயழ்.5. 

2, போட்டி (பந்தயம்) (வின்.); 11/80. 

த.வ. சூளுரை, சூள் 

[5ம் 520௪/1722 த. சபதம்] 

சபதம்போடு-தல் 2௪௦௮௦௮7-0200/-,20 

செ.கு.வி. (3.॥.) 1. உறுதி செய்தல்; 1௦ (86 

9௦. 2. போட்டி போடுதல் (பந்தயங்கட்டுதல்) 

(கொ.வ.); 1௦ 1/9 ௨ /௮09. 

த.வ. சூளுரைத்தல் 

/சபதம் - போடு-./ 

[9/ம் 820-07௪ 2 த. சபதம்] 

சபதமாயிரு-த்தல் 5௪2௪௦௯714)/-/4/ 

4 செ.கு.வி. (4) இறுமாந்திருத்தல் (இ.வ); (௦ 
௦6 படு வாம 12581160. 

[5/8 ௪௪0௪0922 த. சபதம் - த. ஆம் * த. 

இரு: த. சபத.மாயிர-./ 

சபப்நாமா 32220௦-274, பெ.(॥.) முறை 

மன்றத்தின் ஆணையை நேரில் நிறைவேற் 
றாமைக்குச் சிற்றூர் அலுவலர் (கிரா மாதிகாரி) 

முதலியவரைக் கொண்டு நயனகக 

கட்டளையர் (அமீனா) செய்து கொள்ளும் 

மெய்ச்சான்று (அத்தாட்சி) (இ.வ.); (16981) 

£ரபாா ௦7 ௮ றா௦௦655 560/2 [6000 ம் 

போ 5(வா௦65 பா நண்௦் 584106 ௦71 

பாரா, 10., ௦௦ப10 101 06 ௦1162௦1௨0 ரா 

195 சபரம் 

9 06150, ப$பவ|/ 81411651௨0 ரே 3111806 

011106. 

[5/1 5௪0௦2௦17(0/. 74772 2 த. கூப்நாமா.] 

சபப்பு 5௪௦௮௦௦ப. பெ.(.) காரணம்(0.0.); 

162501, ஒுகா21௦ . 

[0. 5,222: த. சபப்பு/ 

சபர்' ௪௪௦௪ பெ.(ஈ.) கப்பற் செலவு (வின்); 

40/806. 

த.வ. கடற்செலவு 

/[ப. 5௪/2/2 த. சபா”] 

சபர் 5௪௦௪: பெ.(.) பொறுத்தற் குறிப்பு; 600. 

$101ர0 '51806'' '08ப5'. 

[0. 5௪4/2 த. சபர்] 

சபர்” சச பெ.(॥.) அரபி ஆண்டில் 

இரண்டாம் மாதம்; 16 580000 ௦ம் |ஈ 66 

&ா௭01௦ 3௨௮. 

[்4ாசற். 5௮/22 த. சார்] 

சபரசிந்தாமணி 2௪9௮:௪-3/7247720/ பெ.(ஈ.) 

மலையாளத்து மலைவாணர்கள் சாவமிடும் 

(சபிக்கும்) சாவிப்பு (மாரண) மந்திரத்தைக் 

கூறும் ஒரு கருநாடக மந்திர நூல்; 8 ௪900 

2௮46௦௨ ௦ 0120 ௨ர் 01 8006ரு 801560 

டூ 10௨ ௱௦பா(வல5 01 14௮ (சா.அக.). 

9௪ம௮௮01  பெ.(॥.) ஆதரவு சபாணை ' 

(யாழ்.அக.); ப. 

[5/0 5௮71-202222 த. சபரணை'] 

சபரணை ௪ம்சசா௮ பெ.(॥.) 1. நிறைவு; 

1ப1ஈ 255. 2. முன்னேற்பாடு (ஆயத்தம்); 

[62011௨55. 3. ஒழுங்கு; றா௦றாஷ். “செட்டுஞ் 

சபரையு மாமிரந்தான் ” (நெல்லை. 

[5/7 5௮1-202 த. சபரணை.] 

சபரம் 2௪௦௫௪, பெ.(॥.) கெண்டை மீன் 

(பிங்.); கொற, 51/60), ஊவா 5௦ 



சபரன் 

(8040-ட௮டப5 ௦01௮. 

[5/6. 5௪0172௮122 த. சபரம்./ 

சபரன் 2௪௦௮௮, பெ.(ஈ.) வேடன்: ஈபார்€. 

[5/6 520௮/225 த. சபரன்..] 

சபரி' ௦௪7 பெ.(॥.) இராமனின் அருள் 
பெற்றவளாக, இராமாயணத்திற் கூறப்படும் 
ஒரு வேட்டுவப் பெண்; 9 ஈபார£685 06/0166 
௦ ஙா 116 0165581005 ௦01 5/7 52777௪. 

[5/6 222௮ த. சபரி] 

520௮ பெ.(1.) சபரியை பார்க்க 
(வேதாரணி. இராமநாத.12); 866 சச்கஞ் 

சபரியை 2௪௦௪௮) பெ.(ஈ.) பூசை; நவ. 
'சபரியை விதிமுறை புரிகுவார்” (திருவிளை, 
திரும். 60]. 

சபரி” 

[5/4. 5௮0௪22 த. ௪.ரியை.] 

சபலங்கெட்டவன் 52௦௮/௪/-(6/121/2/, 
பெ.(ஈ.) பயனற்றவன் (இ.வ.); 8 ப561685 ௦1 
0000 101 ஈ௦14040 161௦. 

[சபலம் - கெட்டவள்.] 

[514். 5௪-0௮ 5 த. சலம்] 

சபலம் 5௪௦௮௭௭, பெ.(.) நிலையிலாவுள்ளம்; 
ர வாகர்௦ரு 0650. 

த.வ. அலையுளம் 

[5/4. 52-07௮22 த. சபலம்.] 

சபலன் 5௪2௮ பெ. (ஈ.) புலனடக்கமில்லாதவன் 
(இ.வ.); 9 10116 ஈார0௦0 0650, ௦06 பாகம 
(௦ ௦௦0! 15 560566. 

[5/4். ௦௪௦௮92 த. சபலன்..] 

196 சபாக்கிரமம் 

சபலி 5௪௦௮7 பெ.(.) மாலையொளி; வாா0 

வி (சா.அக.). 

[5/4 5௪௦௮12 த. சபலி] 

சபலை 2௪௦௮௮ பெ.(॥.) 1. மின்னல் (பிங்); 

0. 2. மனத்திட்பமற்றவள் ((இ.வ.); 110416- 
௱௱்்ஐஷ்ே0 நாலா. 3. திருமகள் (சங்.ஒக.); 14ப 

௨08), 16 0000885 01 /6௮/14, 95 

11௦௦15181ர். 

[5/். 220௮/22 த. சபலை..] 

சபவடம் 5௪௦௪-௩௪0௮, பெ.(1.) உருச்செய்யும் 
மாலை (செபமாலை); 51100 01 06805 1௦1 

(66010 ௦0பார் ர நாஸா, 1058ரு.. 'சயவடமும் 
ெண்ணுரல் மார்பும் (திருவாலவா...27, 57) 

/சபம் - வடம்] 

[ப். /202 த. வடம்2 த. சு/வடம்/ 

சபவிசாரணை 2௪௦௪-175௮௮7௮ பெ.(.) சவ 

ஆய்வு; 00100815 100௦50. 

[ச்பம் - அிசொரணை..] 

[ த. சவம் 2 5/0. சபம்.] 

சபவேள்வி 2௪௦௪-௭6௫6 பெ.(ஈ.) மந்திரவழிபாடு 
(செபயாகம்) (சி.சி.8, 23, சிவஞா.); 60124௦ 

௦14 ௱வாம்95. 

ரச்பம் - வேள்வி] 

[5/6. /20௪௮ த. சுபம்] 

சபா 5௪ம், பெ.(.) கலை நிகழ்ச்சிகளை 

உறுப்பினர்களுக்காக நடத்தும் ஒர் அமைப்பு; 
௦981281100 0௦0ப௦11 10 பிரபாவ! 

0ா௦90௭ொ௱£5. "நாடக சபா, வருடம் தவறாமல் 
இசை விழாக்களை நடத்தும் சபாக்கள் ” 
(கரியா.), 

த.வ. அவை 

[த. அவை ௮2 

590/8. ] 
ச்வைல சபை ௮ ழம் 

அடைதல் - நெருங்குதல், கூடுதல். அமை - 

கூட்டம். அமை 2? னை? சபை 

சபாக்கிரமம் 2௪௫௪ ர்சாக௱, பெ...) 
தொழுகைக்குக் கூடும் கிறித்துவ மதக் 
கூட்டத்தின் கோட்பாடுகள் (8.0.): பாள் 
£பி165. 

ப். 



சபாகம்பம் அ அ அ அ அப ப 19 ப). சபாபதி 
[5/4 29.0/72772/712: த. சபாக்கிரமம்.] 

சபாகம்பம் 2௪௦2-712௮, பெ.(ஈ.) 
அவைக்கு அஞ்சுகை (இலக்.அக.); 51906- 

1100ம், ரவாங௦ப8ற885 00 18000 8 

பன௦௦. 

[சபா - கம்பம்] 

[த. சபை 2 ர். 540102 2 த. சபா] 

கம் 2 கம்பம் -அச்சம், நடுக்கம் 

சபாகாரியம் 2௪௪-௮௮7, பெ. (ஈ.) 

அவையோர் செய்யும் செயல் ([.&.5.1.249) 

ப$ 685 118௮580160 பூ ௮௭ 8580. 

[5/ம 5௪4722. சபா ௩ த. காரியம்] 

சபாகுசுமம் 2௪௮௦௪-௪பயாரச, பெ.(॥.) 

செம்பரத்தை மலர் (சி.சி.2, 67, சிவாக்.); 

[1%150ப55 100௭. 

/சயா - த. குசுமம்/ 

[5/ம் /௪மி2 2 த. சபா] 

குப் 2 குசு 2 குசுமம். குசுமம் - பர 

சபாசனம் 50522௮௮7, பெ.((.) ஒருவனுக்குச் 

செய்யும் மதிப்புரவு (மரியாதை) (சங்.அக.); 

॥௦0௦ய 0006 1௦ 8 0650. 

[8/ம் சம்சு: த. சபாசனம்] 

சபாசு சசம்ச5ப, பெ.(ஈ.) 'மிகநன்று' எனப் 

பொருள்படும் குறிப்புச்சொல்; 6%02580 

$19ஈ/கர19 "€!। 8௦1௨1, 2/௦! 00வ8ர' ௮ 

(ா௱ ன். “சபாசென்று மெச்சிக் 

கொடிக்கு மதிகாரபே " (திருவே, ௪த. 47) 

த.வ. வல்லே, வலே 

/ப, 5/40.25/7 2 த. சபாசு/ 

சபாத்தியட்சன் 2சம்சிட்ச/2ச, பெ.(॥.) 
அவைத் தலைவன்; 651081 ௦14 ௮ 

25568, 

[5/ம 5௪ம்7242017)/2522த.௪டத்த1ம சர். 

சபாதாம்பூலம் 2சம2-/௪24௮, பெ.(ஈ.) 
திருமணம் முதலிய காலங்களில் வந்துள்ள 

மக்களுக்கு வழங்கும் வெற்றிலை முதலியன 

(இ.வ.); 06161, 860க௱ப(6, 610., பெய்ரட்ப்60 ௮1 

2 ற்/௦ ௦0 ௦0 44 ௨௱ 1௨0௦. 

/சபா 4 துரம்பூலம்/ 

[5/5 52/22 த. சபா.] 

கும்பரம் 2 தம்பலம் 2 தாம்பூலம், (தமி.2:547 

சபாநாதன் பெ.(ஈ.) 
1.  சபாத்தியட்சன் 559 

5௪,52100:௪12277. 2. சபாபதி பார்க்க; 566 

52.0.2020 

529.2-/7.202/7, 

பார்க்க; 

/சபா - நாதன், 

[த. அவை 2 த. சணப/ 

[5/0 5௮0/2 4 ரச 2 த. சபாநாதன். 

சபாநாயகன் 2சம்ச-9சரு பெ. (ஈ.) 

1. சபாத்தியட்சன் பார்க்க; 566 

5242070210. 2. சபாபதி பார்க்க; 566 

௮2ம.20207 

[5/8 சபா * நாயகன். 

சபாநாயகர் 2சம்2-12:௪0௮ பெ.(ஈ.) 

பேரவைத் தலைவர்; 8ற6986981 ௦1 16 

|2015121பா6 (கிரியா.). 

/சபா - நாயகா] 

சபாபதி 2௪௦௮-௦௪௭1 பெ.(1.) சிதம்பர அவையின் 

தலைவன் -நடராச மூர்த்தி; //2/௮74/௮, 85 06 

100 ௦7 16 580160 21 ௮1 சோக்கா. 

[5/0 5௮.0/2-௦௪05 த. சபாபதி] 



சபாமண்டபம் 

சபாமண்டபம் 2௪௦2-7௮7௮, பெ.(ஈ.) 

அவை கூடும் மண்டபம்; 885௨ா௦ட/-1௦௦௱, 

0ப/6 ம. 

[சபா - மண்டபம்] 

[6/4 5௪/22 த. சபா 4 த. மண்டபம்] 

சபாமணி 5௪22-71௪௮ பெ.(ஈ.) சபாவணி 

பார்க்க; 566 8௪2220 

[ப. 240௪௦5 த. சபாமணி] 

சபாமுத்திரை பெ.(ஈ.) 

இரண்டு கைகளையும் இணைத்து சிறு 

விரல்களால் நீரை விடுவது; (1ஈ &0௨௱௨ 

௦5௦00), ௦ 6 ங்கா ரி௦ய் ௦01 1மா௦பரா் 

6 111025 0 பார்ரா 16 1௦ றவ௮௱5 

(சா.அக.). 

சபாமூப்பன் 

5292-/771பப்/௮/ 

5202-77 0021, பெ.(ஈ.) 

கிறித்தவக் கோயிலின் முதன்மைப் பாதிரியார்; 

(௩.0. யாள் வலா. 

[5/1. 2௪௦72 5 த. சபா த. மூப்பு 

மூப்பன்” த. சபாலூரப்பன்.] 

(88. 5,0/747770/77) 

சபாரஞ்சகம் 5௪௦-௪௫29௮, பெ.(ஈ.) அவை 

யிலுள்ளோர் மனத்தைக் கவர்வது; (24 வா/௦் 

5 016810 (௦ 8 8ப018006, 85 8 806600. 

[5/. 5௪/7௪ 2 7எ/2422த. சபாரஞ்சகம்./ 

சபாரஞ்சிதம் 2சமஅசற்சொ, பெ.(ஈ.) 
சபாரஞ்சகம் பார்க்க; 866 5௪22-௪௪7௮. 

[5/4. 5௪07௮ -/2///௪ த. சபாரஞ்சிதம்] 

சபாலை 5௪௦௮௮] பெ.(ஈ.) மின்னல்; |19/4410 

(சா.அக.). 

[5/0 12/2 2 த. சுவாலை 2 சபாலை,] 

சபாவணி 2௪ம்௪௪) பெ.(॥.) 1. ஒப்படைப் 
பொருளைப் பறித்துக் கொள்ளுகை; 
622௭1. 2. வரி (தீர்வையில்லாது 
போகும்படி நிலத்தைக் கணக்கில் கொண்டு 
வராது மறைத்து விடுகை; ஈ௦ஈ-௱(௦ 

199 சபிண்டீகரணம் 

[16 600105 ௦4 8 01606 ௦01 1800 வரின் ௨ பரவு 

(௦ 6௨06 றவற! ௦1 7வ/ப6. 

[ப. 204:௦/2 த. சயாவணி] 

சபி'-த்தல் 2௪௦4, 4. செ.குன்றாவி.(3.1.) 

வெகுண்டுரைத்தல் (சவித்தல்); 10 போ56, 

பரா வா 16௦810. “தலையற்று 
2முகவெளச் சபித்தா ரன்றே" (உத்தரரா. 
இிக்கு௨ி.94), 

த.வ. சாவித்தல், சவித்தல் 

[5/0 5222 த. ௪ம-,/ 

சபி“-த்தல் 2௪ம், 4. செ.குன்றாவி.(4.1.) 
மந்திரத்தை நிரல்பட சொல்லுதல்; 1௦ 60116, 

298 1212; 1௦ நா. 

[5/௩ /202 த. ௪ரி-.] 

சபிகார 2௪௦4௪, பெ.(ஈ.) அவையோர்; 

ஈுணட65 ௦1 8ா 855. 

[5/1 520//422 த. சரிகா] 

சபிண்டா 2௪/7௪, பெ.(.) முன்னோர்க்குப் 

பிண்டச்சோறு (பிதிர்ப்பிண்டம்) இடுதற்குரிய 

ஏழு தலைமுறைக்குட்பட்ட தாய்வழி 

முன்னோர்; 8012165 பற 1௦ 1௨ 5வலார்[ 

060166, 25 021010௮40 ॥॥ 9//722/7 ௦060 

0௦ 8 0௦ா௱ா௦ொா 31065107, 850௱௦1/65 

ஒா060 10௦ ௦ா1வா றல சாவி வ21105 

9150. 

[5 52-00: த. சுரிண்டா்] 

சபிண்டி 2௪/9 பெ.(ஈ.) சபிண்டீகரணம் 

பார்க்க; 566 சசரக. 'அத்தலத்திற் 

மசயததகுர் சண்டி "(சேது சங்கரபாம்.53). 

[5/1. 52-0/7072 த. சபிண்டி..] 

சபிண்டீகரணம் 2௪/47௮௪௮௱, பெ.(.) 
முன்னோர்கட்குரிய ஈமச்சடங்கை இறந்த 
வனுக்கும் உரிமையாதற் பொருட்டு, பெரும் 
பாலும் இறந்த பன்னிரண்டாம் நாள் செய்யப் 
படும் பிண்டப் படையல் (சிராத்தம்) 

(திருவானைக். கோச்செங்.15):; 572207, 



சபினம் 

ப5பிடு ஐ௨ஊ7௦௱ா6ூொ 0 116 124 ஜெ அரா 

06314 1௦ 16 றபாட0௦56€ ௦7 0ப00 (௦ 

06068860 8௭௦10 1/௨ ௱ 8௨. 

த.வ. பிண்டப்படையல் 

[511. சசி சபிண்டி * த. கரணம் 2 

ச1/ண்.டீகரசரர11ம், ] 

சபினம் சமரச, பெ.(.) வசம்பு (மலை.); 

5/4/661 190. 

[5/0 /௪]/22 த. சபினம்.] 

சபீசதீட்சை 2௪0/5௪-00௮] பெ.(ஈ.) 

அறிவொழுக்கங்களில் சிறந்துள்ள சைவசமய 

நெறிமுறைகள் செய்து வரும்படி அறிவுறுத்தும், 
வினைமுறை தீக்கை (தீட்சை) வகை (சி.சி.8, 3, 

சிவாக்.): (24/௮7) ௨௱௦௦௦ ௦7 4ஈ(2௦ா 

வர்ர 106 பபப 074௨5 ௨ றா௦0 6 பெலிரி60 

2௮௦ 16860 01501016 1511ப011005 ௦ 

[௦பர்1 6௨ ஈ611010ப5 பெர/65, 8 1886 ௦7 

/011/20/207, 0.4. 

[5/6 52-6௪ 401122 த. சர£சதிட்சை.] 

சபீசை சம்/௪௮) பெ.(1.) சபீசதீட்சை பார்க்க 

(சி.சி.8, 4, ஞானப்.); 566 5௪ம்/82-0710௮ 

[5/1 52-7௪ 2 த... சபீசை] 

சபீனம் சக்க, பெ.(ஈ.) சபினம் பார்க்க 

(சங்.அக.); 566 5௪2/9. 

[5/ம /சற்/2 த. கரினம் 2 சீனம்] 

சபு சம பெ.(ஈ.) துணிவழலை (சவுக்காரம்); 

508 (சா.அக.). 

சபுத்தி 5௪2ப/1 பெ.(.) பற்றுகை (ஜப்தி); (1604) 
211க௦௱ார். .. 'சபுத்தி வாரண்டுப் 
பியோனொடு' (பஞ்ச. திருமுக. 1583.). 

[கீரசம். 2௪௦ த. சபுத்தி] 

சபுபிளாசுத்திரி 2௪2ப-2//22ப/447 பெ.(ஈ.) 

துணிவழலை (சவுக்கார)ச் சீலை; 50820 

9௮512 (சா.அக.). 

சபுனீற்று கசம்ப-ரூம, பெ.(॥.) 1. துணி 

வழலைக் கல் (சவுக்காரக் கல்); 5080 51006 - 

5௪0௦/7/(6. 2. மாக்கல்; 5128! (சா.அக.). 

199 சம்சாயி' 

சபேடம் 2௪௦577, பெ.(॥.) உள்ளங்கை; றவு 

011௨ ௮0 (சா.அக.). 

சபேடிகை 2297௮) பெ.(.) கைத்தலத்தால் 

அறைகை (இ.வ.); 88000. 

[5/0 ௦2067%22 த. சட்டி, ] 

சபேதா 22௦22 கு. பெ.எ.(901.) வெண்மையான 

(இவ) 4/6. 

[பீ. 5௪/6/22 த. சபபதா..] 

சம்' 8, பெ.(ஈ.) வடமொழித் தொடரின் 
தொடக்கத்தில் வளமைப்பொருளில் வரும் 

வடசொல் முன்னொட்டு (இலக்.௮க.); 8 

5௮௮141 ங் ஈர ௦5081௫ ப5௨0 ௮5 

9 றாஎ1%ட 25 1 கனகா 

[5/1 2௮772 த. ௪ம்./ 

சம்? 2௮, பெ.(ஈ.) நிறைவு மிகுதி சிறப்பு 

முதலிய பொருள்களில் வரும் வடமொழி 

யிடைச் சொல்; 3 588177 ஐகர்/06 ௨0 

௦௦௱0618ா€85, 86பாகொ௦6 0 600061810௦ 

- பு560 95 நாளி, 85 ॥ா ௪௮7205௮777. 

[9/0 557772 த. ௪ம்] 

சம்காரம் 5௮௭-௮௮7, பெ.(॥.) அழித்தல் 

(இ.வ.); 02517ப010, பொக. 

சூரசம்ஹாரம் " (கிரியா, 

சம்சயம் சானா, பெ.(॥.) சமுசயம் 

பார்க்க; 566 52/770/.2௮)/2/77. 

சம்சர்க்கம் கோவ) பெ.(ஈ.) 

1. சேர்க்கை: 8550018110. 2. புணர்ச்சி; 

56)0ப௮! பா. 

[5/1 5௮/77-54/0922 த. சம்சாக்கமம். ர] 

சம்சா கர பெ.(॥.) கரண்டி (இந்துபாக.65); 

500௦01. 

[பீ. 22/77022 த. சம்சா..] 

சம்சாயி!' க௮ஆ பெ.(ஈ.) 1. கடன் (இ.வ.); 

0201. 11௮6111125. 2. நிறைவு செய்கை; 

55180 ௦௪5 16605. 

[பீ. 2௮/2/6/72 த... சம்சாயி!] 



சம்சாயி”-க்கல் 200 சம்பந்தக்காரர் 
சம்சாயி”-த்தல் 2௱5ஆ, 4. செ.கு.வி.(4:1.) | சம்சோதனம் 5௪௱£26௦2௭௪௭, பெ. (ஈ.) 

ஏற்பாடு செய்தல் (இ.வ.); 1௦ ற8/6 

ரொாறுர0ணள(6, 86116. 

[0. 5௮/77/2772 த. சம்சாயி-..] 

சம்சாயிசி 82௮7152484 

(0...) ௨181௦. 

பெ.(॥.) விளக்கம்; 

[5/0். 4722 த. சம்சாயிசி.] 

சம்சாயி”-த்தல் 5௪௭15௯, 4. செ.குன்றாவி. 
(4...) அமைதிப்படுத்துதல் (இ.வ.); 1௦ 
“6௦௦016 05116 ௦81125, பாரா 1௦ ௮ 

பாவ்லா. 

[0. 5௮/27௪2 த. சம்சாயி-த்தல். ] 

சம்சாரசீவன் 222௪-2௪, பெ.(ஈ.) 
வினைத்தொடர்பால் நிரயகதி, விலங்குகதி, 
மக்கட்கதி தேவகதிகளில் உழலும் உயிர் 
(மேருமந்.71, உரை); (484ஈ8.) கரக (6௪ 
085585 10 ப 7௮7292-/2077727ப)௮- 

(207 80 [602-207 டர (06 ௦௦10806 ௦1 
21717௪. 

[5/4 5/775272//1:22 த. சம்சாரசீவன். ] 

சம்சாரம் 2௪2௫௭, பெ.(ஈ.) சமுசாரம் 
பார்க்க (இ.வ.); 566 8௮77ப-22:௮. 

[5/ம். 5477-52122 த. சம்சாரம், / 

சம்சாரி! 22௭1527 பெ.(ஈ.) குடியானவன்: 
6150 ௦4 18106 18. 

[5/1 5௪17-௪௮ த. சம்சாரி] 

சம்சாரி? 52௦௮7 பெ.(॥.) நிலத்தில் 
பயிரிடுபவர்: உழவர்; 18, ௦ப1/210. 
'மழையே இல்லையென்றால் சம்சாரி எப்படிப் 
பிழைப்பான்? (கிரியா, 

[5/1. 5217-5927 2 த. சம்சாரி] 

சம்சிலேசம் 5௮772/22, பெ.(1.) சேர்க்கை 
(ஈடு.); பார். 

[5/1. 52/71-5/2522 ௧. சம்சிலேசம் / 

வயிற்றால் போக்கியும் வாயாலெடுத்தும் 
உடம்பை தூய்மையாக்கல்; 8 ஈா601/௦211௦ 
வள் ஒயர்ர்ஷ ச ௨ ௫ 0பா0211/6 ௮10 
பர்0 (சா.அக.). 

சம்ஞாகந்தம் ௮௱72-7௮72௭௮, பெ.(ஈ.) 
குறிப்பு, 18 (சி.போ.பா. அவை.பக்.38); (8ப0017) 
ஈம் ௭0 116 ரிய 581565. 

/5/15477/72-4544701722.சம்ஞாகந்தம்.] 

சம்ஞை சரசு பெ.(.)1. செய்கை: 
5197௨ 9651பா6. 2. குறியீடு; 1௨௦0/௦௮] 
(வா. 

[5%1. 55/77-/22 த... சம்னை..] 

சம்பத்தி சம்சா பெ.(ஈ.) 1. பேறு; 
அமவ, ௪00ப/814௦. 2. சம்பத்து பார்க்க; 
5866 வம௪///, "ஒழயவி ஸவியமாதி 
சும்பத்தியுள்ளோ னாகி" (கூச,.ஞானயோ.5, 3), 

[5/1. 5௮/77-0௪1/ த. சம்புத்தி] 

சம்பத்து 2௭2௪/10, பெ.(ஈ.) செல்வம்: ௮1. 
௦501௫. 

[5/1. 8277-0205 த. சம்பத்து. 

சம்பத்து* ச௱ச்சர்ப, பெ.(ஈ.) பொன்; 9010. 
"மேனாளிற். சம்பத்துதிக்குர் தரணி 
துராசென்ன ” (பத்ம. தென்றல் விடு.3) 

[5/1 5௮10௪0 த. சம்பத்து] 

சம்பத்துவேட்டம் 5௮௱5௪11/- 027௮77 பெ.(ஈ.) 
ஐந்து தாளத்தொன்று (பாத.தாள.14); (॥1/4ப6.) 
9 9ஷ் ௦7 பாஉ௱எஐ5ப6, 06 ௦7 ி2/42- 
[2/5/77, 0.5. 

[5/1. 52710௪0௯25 க. சம்புத்துபோட்டம்.] 

சம்பந்தக்காரர் 5274௮70௪-//2௮ பெ.(ஈ.) 
சம்பந்தக்குடியார் பார்க்க (இ.வ.); 569 
52104702-/6/யஸ்/2- 

[5/2 5270௮10122 த. சம்புந்தக்காரா்.] 



சம்பந்தக்குடியார் 

சம்பந்தக்குடியார் 8௮7௦௮725-/6/ பர: 

பெ. (.) உறவாடிகள் (சம்பந்திகள்) (இ.வ.); 

[121/5 ௫ றா2ா/206. 

[5/0 கேம்ப் 2 சம்பந்தம் 4 

௧. குழயார்: த. சம்புந்தக்குடியார்] 

சம்பந்தகிரேத்தன் 32௮1௦௮702-ஐர5//2, 

பெ.(1.) நாணயமற்றவன்; ॥14., ங௦மாறு 

10 ப86001061. பாா5/8016 96180, ப$60 

௦/௮, 

[51ம் 

த. சர்/நீதகிமரத்தன்./ 

524/7-,0272 * 0//.2509௪ 2 

சம்பந்தங்கல-த்தல் 2௮10௮102/1-/99-, 

3 செ.கு.வி. (1:1.) மக்கள் தம் திருமணத்தால் 

தொடர்புடைய பெற்றோர் உறவு கொள்ளுதல் 

(இ.வ.); 1௦ ௦௦20 [௮௦5[0, 26 2ானா(5 

நூ றாகார்806 ௦4 னா செரினா. 

த.வ. மண உறவாடல் 

ர்சம்புந்தம்-கல-த்தல்] 

[5/7 5௮77-0௮12 2 த. சம்பந்தம்] 

சம்பந்தங்கூறல் 52/772௮702/-/07௮] பெ.(1.) 

மண உறுதியின் போது இருதிறத்தாரும் 
கள்ளுண்டு தங்கள் உறவுமுறையைக் கூறிக் 

கொள்ளுகை; றா௦018௱80௦ ௦1 [விக 

௦ (6 6௨0 ௦4 மார06ா௦ொ'5 ௨௮0 

011065 03111/65, ஒமாவாராற 6 ௦7 

(00ஞ் ௦ஈ 6௨ ௦ன்௦்வ! 04 

த.வ. உறவுகூறல் 

[சம்புந்தம்-கூ றல்] 

6/1. 5௮7-070 த. சம்புந்தம்] 

சம்பந்தச்சொல் 32௦௮:2௪-0-20/ பெ.(1.) 
இனமான சொல் (பாண்டி.); 0௦79181446 14/00. 

[சம்பத்து சொல்] 

[5/7 ௪௮ா-ம்னார்௪- த. சம்பந்தம்] 
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சம்பந்தத்திரயம் 3௮-70௮722-௩7௮/௮/77, பெ. 

சம்பந்தம் 

1.) சமானாதிகரண்யசம்பந்தம் விசேடண 

விசேடியபாவ சம்பந்தம் லட்சிய லட்சணபாவ 

சம்பந்தம் என்னும் மூவகைப் பட்ட தொடர்பு 

(வேதாந்தசாரம், பக்.79); 176 166 [ஈத ௦7 

[618110 , 22/772-/72474272177/2-0௮/110௮7/4/7, 

//22/2/72-1/22//)/2-0.202-0.2/77,02/712177, 

/2/0]/2-/2102/7.2-2.21/2-02/77,047705/77. 

/[5/4.22/71021217702)/22த.சம்புந்தத்திரயம்] 

சம்பந்தப்பட்ட ௮7௦௮7102-0-020/2, கு. பெ. 

அ.(80].) குறிப்பிட்ட ஒன்றோடு தொடர் புடைய; 

௦௦ாாா€£0160 11 5௦60; £வ18160, 

௦௦6160. திரைப்படம் சம்பந்தப்பட்ட 

துறைகள்; திரட்) சம்பந்தம்பட்ட இருவா் 

சறகுது (அபார. 

[சம்பந்தம் - பட்ட] 

சம்பந்தப்படுத்து 2௪/7722702-0-0.221//10, 
கு.வி.எ. (904) குற்றத்தில் மற்றொருவரையும் 

தொடர்புபடுத்திக் கூறுதல்; ॥ராற!/0816. 

க்ளக்கடத்தல் தொடாபாகக் கைதாகி 

ருப்பவா் அலை உயர் அதிகாரிகளையும் அகுட்ம் 

சம்.பநீத.ப்படுத்தியிரு ப்பதாக தெரிகிறது 

(கிரியா. 

சம்பந்தப்பொருள் 82/770௮702-0-,007ப/ 

பெ.(1.) ஆறாம் வேற்றுமைப் பொருள்; 

519118௦206 ௦7 081/6 08956. 

/சுர்புத்தம்- பொருள்] 

[57ம் 527/77-02770172 2 த... சு்புந்கு.ம்/ 

சம்பந்தம் 2௮௭71௦௮72௮, பெ.(.) 1. தொடர்பு; 

181100, ௦௦16௪௦1100, ரவ யவ ரூ, 

8016௨0. 2. திருமணத்தால் ஏற்படும் 

உறவு; 8//௮0௦6, [ஓள் ரோ ௱கா/௭0௨. 

3. சன்னிகரிடம் பார்க்க (சி.சி.அளவை. 

6, மறைஞா.); 566 2௪/72/0817. 

[5/ம் 54777-9௮704742 த. ச்புந்தம்/ 



சம்பந்தம்பேசு-தல் 

சம்பந்தம்பேசு-தல் 
5. செ.கு.வி.(3.1.) மணம் பேசுதல் (இ.வ.); 1௦ 

060௦011246 உ௱ளா/806. 

/சுர்புந்த.ம்-பேச-தல்] 

[5/1 52177-0210112 த. சம்பந்தம்] 

சம்பந்தவாட்டி 3277027022--211 பெ.(ஈ.) 

பெண் கொடுத்து உறவு (சம்பந்தஞ்) 
செய்தவள் (இ.வ.); ௩௦௱௭௨ ஈட ஈாகாா60 

501 ௦ 08ப0ம6. 

[சம்பந்தம் அட்டி] 

[5%1. 52/77-ம௮701722 த. சம்பந்தம்] 

சம்பந்தி-த்தல் 8௮772௮2721 4 செ.கு.வி. (மழ.) 
1. சேர்த்தல்; 10 ௦006௦, 080, ஈட்ட ரான். 

2. உறவாதல்; 1௦ 06௦௦06 612160. 

[5/7 5௮770௮7௮12 த. சம்புந்தி-த்தல்.] 

சம்பந்தி சன் பெ.(ஈ.) உறவாளி, 
விழைவன் பெண் கொண்டு கொடுத்து உறவு 
கொள்பவன்; ஐவர் ௦071 மார் 80 

௦106071000. 

த.வ. உறவாளி 

[5/1. 5௮77-0௮70 2 த. சம்புந்தி] 

சம்பம்' 5௮2௮7, பெ.(ஈ.) 1. இருதலைச்சூலம் 
(வச்சிராயுதம்); 1பா04௦1, (0௨ மவ ௦7 
றக. 'மூசுசம்ப முசலங் கணையம்வாளர் 
(குற்றா.தல..மந்தமா..99). 2. மரவைரம் (பிங்: 
010086 08; 006, 85 ௦7 8 (66, 

[5/1. 8சம௪2 த. சம்பம்.] 

சம்பம்” சக, பெ.(ஈ.) புனைவுப் பகட்டு 
(இடம்பம்); 0818ர௮4௦, 801. 

(பப-1//௪/2/-24-144 1ம/22த. சம்பம்,] 

சம்பம்* ஈச்ச, பெ.(ஈ.) அங்கநாடு 
(யாழ்.அக.); 17௨ ௦௦பா(நு ௦4 4/14௮2/7. 

[5/4. 02/77025 த. சம்பம், ]/ 

சம்பர்க்கம் 82௱75௮1/. பெ.(ஈ.) சேர்க்கை: 
பா, ௦௦180, 85500191௦1. 

[57. 5௮71-0௮/4௪2 த. சம்பாக்கம்,] 
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8௮10௮7102/77-025ப | சம்பாக்கார்த்தம் ௧௦௮7427477, பெ.(.) 

சம்பரநாரை 

1. கதிரவ மறைப்பில் (சூரிய கிரகணத்தில்) 

கதிரவன் (சூரியன்) நிலா (சந்திரன்) 

இவற்றின் பாதிக் குறுக்களவைக் கூட்டி வந்த 

அளவு (சூடா.உள்.436, உரை); (&51101.) 5ப௱ 

0116 880/-08௱௦815 04 16 பா வாம் 6 

௦௦ ॥ ௨ 50147 601056. 2. நிலவு மறைப்பில் 

(சந்திர கிரகணத்தில்) நிலா பூமியின் 

சாயையிவற்றின் பாதிக்குறுக்களவைக் 

கூட்டிவந்த அளவு (சூடா.உள்.443, உரை); 

(8௦ா.) 5பா ௦4 6 5௭/-0(8௱௦்ன5 ௦7 

6 0௦௦ ௮0 16 லார் 5 8780௦ ர 8 

பா 601056. 

த.வ. கோளக்குறுக்கம் 

[5/0 5277-0௮/427௮/01722 த... ௪ம்பாக் 

கரரத்தம்/ 

சம்பரசூதன் 27ம்௮12-2/0222, பெ.(.) 

சம்பரசூதனன் பார்க்க (உரி.நி.); 566 

5177,9௮/2-200212, 

சம்பரசூதனன் 3௮70௮2-22272, பெ.(ா.) 

1. சம்பரனைக் கொன்ற காமன் (பிங்); /622/772, 

16 (10 000 ௦4 1006, 55 16 514/2 ௦7 

9சம௮௪. 2. சம்பராரி, 2 பார்க்க: 566 

5௮/770:27 

/[5/1. 22/710/2-5/042:-த. சம்ப ரகூ.தனன்.] 

சம்பரநாரை ௮2-௮௮ பெ.(ஈ.) ஒரு 
நாரை; 8 160 086 (சா.அக.). 

ர் நபம் 
்் ட் ் ரி ர் 4/4 

வப ப் 

்! ) இ!) 
ப் இல் ப 1 

3 பட்டத் ந ஆம.  - பரத ய் த் டத் 2 

ரு நட எட 
| | 

ஸத் | தரி 

கணினி ௮ 



சம்பரம்' 203 சம்பாவிதம் 

சம்பரம்' 2௮772௮7௮77, பெ.(1.) சரபம் என்னும் | சம்பவி-த்தல் ௪௦௪, 4 செ.கு.வி.(4.1.) 
எண்காற் பறவை (பிங்.); 8 180ப1/௦ப5 ர 

160060 ௦1681பா6. 

[5/1 5௮7710௮722 த. சம்பரம்/ 

சம்பரம்” 3௮772௮௮7, பெ.(.) சம்பிரமம், 1, 2, 
3 பார்க்க (இ.வ.); 2௮/77274/77௮/7 

சம்பரன் 8௧72௮௮, பெ.(ஈ.) 1. காமனால் 
கொல்லப்பட்ட; அரக்கன் ,48ப78/7 1160 ரு 
(27721. 'சம்பரனறுக் கொருபகைவா ” (கந்து: 
காமதக.99). 2. தசரதனாற் கொல்லப்பட்ட 
அரக்கன்; 21) 45821411௨0 ரூ 0௮2௮:௪00௪_. 

"சம்பரைக் முலத்தோடுற் தொலைத்து " 
[கு.ம்பரா. 0. ய2௮0... 4), 

[5/4 ௮70௮22 த. சம்பரன்.] 

சம்பராரி கோச்சி பெ.(.) 1. சம்பரனது 

பகைவன்; |14., (06 ஊரு ௦7 சசி வசர 
சம்பராரி நாணேற்றுந் தறுறைம் பொருவ 
(திருப்போ. ச. சிற்றில்..9). 2. தசரதன்; /2252- 

/2177/7 ் 

ரீ 

7 

[8/8 சோரம்ச27௮/7/2 த. சம்பராரி] 

சம்பவப்பிரமாணம் 2௮/775212-02-2/2/774272/77, 

பெ.(ஈ.) பொருளின் இயற்கைக் குணத்தைச் 

சுட்டிச் சொல்வதாகிய ஒர் அளவை; (109.) 

51சர்ாலாம் ரஒ்ட 1௦ 10௨ றா௦0னா165 ௦7 

ரஅ4பால! ௦16௦15, இரு 51௦௮ 1௮015, 610. 

[5/0 2௮7-0/00/2-0/2-/774722 த. சம்ப டப் 

பிரராம்.] 

சம்பவம் 3௮772௮௦௮77, பெ.(ஈ.) 1. பிறப்பு; மார், 

0ா[9ஈ.  "சம்பவச்சருக்கம்” (பாரத.7. 

2. நிகழ்ச்சி; 0௦௦பா9௱௦௦, லார். 3. சம்பவப் 

பிரமாணம் (மணிமே.27:55, உரை); பார்க்க 

566 54/7704202-,0-,0//4/772/72217. 

[50 5௮77-64௪௮: த. சம்பவம்] 

சம்பவர் 8௯௱7௦௪௦௪: பெ.(1.) இருபத்து நான்கு 

தூய நீரவருள் (தீர்த்தங்கரருள்) ஒருவர் 

(திருக்கலம்.காப்பு.உரை); 4௮௪௨ அர௭1, ௦8 ௦7 

24 ப்ர ௮/27 

[66 5௮1-0௪௪ த. சம்பவா்] 

நிகழ்தல்; 1௦ 8006, ௦௦௦பா, 0006 1௦ 0855. 

[8/0 54777-0/72022 த... ௪ம்ப2ி-..] 

சம்பளங்கி 8௪௱£ம்௪௪/19] பெ.(.) நக்கவாரத் 

தீவு; 14100027 184408. 

[17௮/௭ 5௮/77-௮௮72 த. சம்பளங்கி/ 

சம்பற்காத்தம் 3௮715௮-72//௮/77, பெ.(॥.) 
சம்பாக்கார்த்தம் பார்க்க; 566 82/774௮/-- 

277277], 

சம்பன்னகிருகத்தன் 3/77,2272-79௮//247 
பெ.(1॥.) நாணயமற்றவன்; |14., ழு 

1௦58110108, பராஓ!1அ016 ஐ6ா5௦ா, ப560 

[8111221117 

[9/ம.5௮77-02/1207217-507722 த. ச்பன்னா 

கிருகத்தன்.] 

சம்பாசணம் 27)ம்.2227௮/7), பெ.(ஈ.) 

ஒருவரோடொருவர் பேசுகை: ௦௦5210, 

012100ப6. 

த.வ. உரையாட்டு, உஸாயாடல் 

[50, 5277072522 சம்பாஜாணம் 2 

த. சர்பாசணம்.] 

சம்பாசணை 425௮௮ பெ.(॥.) 

ஒருவரோடொருவர் உரையாடுவதுபோல் 

எழுதிய பாடம்; (65501 1 186 1௦ ௦1 8 

01௮1௦0ப6. 

[57ம் ௧௮77ம்725௮1722 த. சம்பாசணை..] 

சம்பாசி-த்தல் 8277௦25/, 4 செ.குன்றாவி. 

(ம.1.) ஒருவரோடொருவர் பேசுதல்; 1௦ 

௦௦0௩2156. 

[9/0 5சா£[்/1௪52722 த. சம்பாசி-..] 

சம்பாவனை சம்சா] பெ.(ா.) 1. மதிப் 

புரவு; ௦1௦ பா. 2. வெகுமானம்; ௦18110, 914. 

[8/0 ச௪ம்/2472- த. சம்பாவனை.] 

சம்பாவிதம் 32௦2௦௪, பெ.(॥.) நிகழக் 

கூடியது; (24 மர்ரே 15 நா௦்ஸ6 ௦ ॥/6வரு. 

[5/0 5௮/77-0/7210122 த. சம்பாரனிதம்.] 



சம்பிரஞ்ஞாதசமாதி 
சம்பிரஞ்ஞாதசமாதி 5௮/710//277209- 

௪2௱௪௦1 பெ. (.) சவிகற்பசமாதி பார்க்க; 

566 821192/02-52/17201. 

[5/1 527-0/2-//72:2:9௮720907 2 

க. சம்பிரஞ்ஞாதசமாதி ] 

சம்பிரதம் 52௮72720௮/77, பெ.(ஈ.) 1. விளைவு; 

24 வர்ர 15 08560; 611601, [685பி. 

'வித்தின்றிச் சம்பிரதமில்" (பழ. 3.27). 

2. வியத்தகு செயல் செய்வதாக, ஒரு பொருள் 

தோன்றுமாறு அமைத்துப்பாடும் கலம்பக 

வுறுப்பு (திவா.); 8 051பாம் உ ரா 

8௨0௭ யா 800௨ 9௮165 (6 

ங்ொ௦ப6 றவாமாறாா௦65 01 ௨௱இ0(0/8 

௦ப1 [6813 510॥7165 00180 (ரரா05. 

3. விண்ணுலகத்தார் செய்யும் மாயக்கலை 

(இந்திரசாலம்); 8010, 1ப0016ரூ.. ரணி 

வண்ணான் மலையமோர் சம்பிரதம்" 

(தி. பெரிபாழ்.3, 6, 10). 

[5/%். 52/77-0:07722 த. சம்பிரதம்.] 

சம்பிரதாபனம் 5௮76/220௪௭௱, பெ.(ஈ.) 

அளறு (நரக) வகை (மணிமே.6, 181, அரும்.); 8 
1. 

த.வ. நிரயம் 

[501. 5௮/71075/204722 த. சம்பிரதாபனம்,] 

சம்பிரதாயக்காரன் 52714/222/௪-/6(2௪ 
பெ.(॥.) சம்பிரதாயத்தன் பார்க்க: 866 
52770/720425112/7, 

[5/4. 5௮171-072-02/௪2 த. சம்பிரதாயம் 4 
காரன்..] 

சம்பிரதாயத்தன் 3௮70/7222/௪121 பெ.(ஈ.) 
1. முன் வழக்க வொழுக்கங்களைப் பின் 
பற்றுபவன் (அனுசரிப்பவன்): ௦06 ஙு௦ 
[6506015 0ப510௱5 ௦0 1180111008. 9 
18014௦16(. 2. திறமைசாலி (சாமர்த்தியசாலி); 
வெள, 8ளிர்பிறாகஈ. 

த.வ. மரபாளி, தொன்மரவன் 

[567. ௮-றாசஷ்சு 4 ஒத 5 
௪ ் ்] க 

சம்ர்தாயுத்தன்.] 

204 சம்பிரதி 

சம்பிரதாயம் 'கோமாச9௭௪7, பெ.(॥.) 

1. குருமரபாக வந்த அறிவுரை (உபதேசம்); 

(12014௦, 8014௦௮! ௦௦476 0 00/16006 

வா௱![(60 17௦ (68006 (0 01501016. 

2. தொன்று தொட்ட வழக்கம்; 16 00 ப௨0 
௦ப5100, 6518011560 05806. ”“சாசுவத 
சம்நிரதாய மோராமல் ” (தாய. சின் மயா. 9). 3. 

வல்லமை (சாமர்த்தியம்); 5141, 8 வனா655, 

911ரீய 655, 82685. ”இந்திரலோக 
மழித்தவள் சம்பிரதாயஞ்சுட " (திருப் 12), 

த.வ. அறிவர் உரை, பண்டாடு பழநடை 

/[5/0. 5௮/77-0/2-04/22 த. சம்பிரதாயம்] 

சம்பிரதாயி ௱ம்/202 பெ.(ஈ.) 

சம்பிர தாயத்தன் பார்க்க; 666 

52/71,2/7204/211217 

[560். 52/7-012-0242 த... சும்பிரதாமி ] 

சம்பிரதாரணை 8௪/15/2-2221௮) பெ.(ஈ.) 

ஆராய்ந்து செய்யுந் தீர்மானம் (யாழ்.அக.); 

06018101 2718£ 0ப6 0110௦. 

[560. 5௮71-22 *019௮௮122 த. 

தாரணை. ] 

சம்பிரதானம் 2ச௱மாச-/சா௫2, பெ...) 

1. கொடை; 00181௦, 97. 2. நான்காம் 

வேற்றுமைப் பொருள்; ஈஉகாரஈ0 04 021/6 

0956. 'ஐழியாது கொள்பவள் சம்பிரதானம் 
((1வி.9). 

த.வ. கொடை 

சம்மிர 

[5/6 54/77-,072-027722 த. சம்பிரதானம்.] 

சம்பிரதி சர்ச் பெ.(ஈ.) 1. தலைமைக் 
கணக்கன் (1.14... 1ரா.225): நபம்(௦ 

9௦௦௦பாடா; 8000பார்லார் ர ௨ 16 0 9 

2808௬. 2. சிற்றூர்க்கணக்கனுக்கு உதவி 
செய்யும் எழுத்தன் (0.6.82): 85919181 1௦ 8 
41806 8000பாரகார்; வா, சொ 3. வட்டத் 
தலைமைக் கணக்கன் (இ.வ.); (81ப1; 690 
9000பார8ர். 

[76. ககாறாஈர்2 த. சம்பிரதி] 



சம்பிரமம் 

சம்பிரமம் 84/772/747772/77, பெ.(ஈ.) 1. பரபரப்பு; 

௦௦ரீய5॥01, 80/1181/௦, பாரு. 2. களிப்பு: 

ஓ1211௦0, ஈர் றார். 'தீரசம்மிரம ஜீரா” 

(திரு. ப்பு.94). 3. சிறப்பு; 5016000பா, ற௦௱ற, 

0௮12௦6. "கல்யாணசம்பிரமம் சொல்லத் 
தரமன்று". 4. நிறைவு; 1ப1ர655, இிலாடு, 

5பாழர்ப௦ப$ா655. ஆகாரம் சம்பிரமமாகக் 

கிடைத்தது (2/2 5. வெள்ளை நீர் நஞ்சு 

(வின்.); 8 ஊஊ! 90/50. 

ர5/ம். 24/77-ம/7727722 த. சும்மிரமம்,] 

சம்பிரமலோலன் 2௪/772/௮/172-/2/2, பெ.(॥.) 

பகட்டுக்காரன் (வின்.); 00ற0௦ப5 06150. 

[5/1. 5௮/17-09//2/712 */0/22 த. சம்பிரம 

ஸலோலள்.] 

சம்பிரமி-த்தல் 227122௮774, 4 செ.கு.வி. (3...) 
மகிழ்தல் (தக்கயாகப்.109, உரை); 1௦ 06 9180. 

[5ம் சர்ாசா71௪2 த. சம்மீரமி-.] 

சம்பிராத்தி கோமாரி பெ.(॥.) பேறு; 

௬0 ௦41வ4060, 91/65810, 800ப154௦. 

மற்றுப் 8 சுர ரொத்திடம்”(1.4.5.1. : 280). 

[5/0 5௮/17-ம72002 த. சம்பிராத்தி!/ 

சம்பிரேட்சியம் அதர்ஷ், பெ.(॥.) 

ஆராய்ந்தறிகை (வின்.); 0611021110, 

001510௮121/௦. 

[9/1 சாமா: த. சம்பிரேட்சியம்/ 

சம்பினத்தாதி 2௮7727௪-/207 பெ.(ஈ.) வாயு 

விளங்கம்: வர்ு0-1/112ா- &௱ய//௪ /025 

(சா.அக.). 

சம்புகானா ர்ப-ஏசாச2, பெ.(॥.) சிவப்பு 

வண்ணத் தரைவிரிப்பு (இரத்தினக் கம்பளம்) 

(இ.வ.); 6210. 

த.வ. தரைவிரிப்பு 

/பீ. சோ்காச த. சம்புகானா.] 

சம்புகேச்சுரம் ௮72ப-4222ய௮, பெ.(॥.) 

ஆனைக்கா; 8 5/௪ 5116. 

[5/4 சாம்பலாக: த. சம்புகேச்சரம்.] 

205 சம்பூரணம் 

சம்புத்தி அரசப் பெ.(ஈ.) ஒருமைவிளி 
(பி.வி.5, உரை); 00216 8 0ப|2£. 

[5/5 22/77-0ப00172 த. சு்புத்தி/ 

சம்புபட்சம் ர ப-0௮/24/77, பெ.(ஈ.) 

தூ(சுத்தமாயை)யுலகத்தில் தொழில் புரியும் 

சிவபேதங்கள் (சி.போ.பா.2 : 4, பக்.223); 6 

ஈரக் ௦4 4/௪ ரியா 1ஈ (6 
பார்னா56€ 07 றபாஉ ஆ, 112., 5௪222௪ 
2௮0 019. ர். ௮74/-,22/022777. 

[5/7 54/77-ம/ப-.0௮25௮2 த. சம்பயட்சம்/ 

சம்புரோட்சணம் 2/770ப-70/22/7௮/77, பெ.(1.) 

துப்புரவிற்காகக் கோயில்களில் செய்யும் 

நடப்புகள்; றபாரர/௦2%௦௫/ 06௦௫ 95 ॥॥ 8 

(16. 

த.வ. தூவிகம் 

[54ம் 5௮77-ம704௪10௪2 த. சம்புரோட் 

சரம். / 

சம்புரோட்சணை 32௮72ப5/221௮] பெ.(ஈ.) 

சம்புரோட்சணம் பார்க்க; 596 

22777.0ி.ப/”0102/72777. 

[5/1 547-070/621122 த. சம்புரோட் 

சா. 

சம்பூகை 32௦௮ பெ.(॥.) கிளிஞ்சில்; 61- 

௮14௨-8௮; ற௦1ப5௦ (சா.அக.). 

சம்பூயயானம் 22௱ம்ப்ச-/202, பெ.(ா.) 

திறன் வாய்ந்த சிற்றரசர் பலரோடு, ஓர் அரசன் 

தன் பகைவன்மேற் செல்லுகை (சுக்கிரந்தி, 

337): ௨ ௱ஊ௦் ௦7 8/0 மர் 15 ௨016 

[2ப021401125 1௦ றாஒன் 6 ஊகார. 

த.வ. படையியக்கம் 

[5/4 ச௮ரம/ஸர்.௪-4)2722 த. சுழ்ியயானாம்] 

சம்பூர்த்தி சச] பெ.(॥.) சம்பூரணம், 

1, 2 பார்க்க (இ.வ.); 566 2௮/772722/77. 

[6/ம 5௮/77-,004115 த. சம்பாரதீதி] 

சம்பூரணம் 2௮772427௮7), பெ.(ஈ.) 1. நிறைவு 

1ப1ர255, 0௦0/௦. 2. முடிவு பல பெண் 

குழந்தைகளைப் பெற்றுச் சலித்தோர் மேலும் 



சம்பூரணராகம் 

பெறுதலில் வெறுப்புற்று, இதுவே 

கடைப்பெண்ணாக என்று பிறந்த பெண் 

குழந்தைக்கிடும் பெயர்; ஈக௱6 906 (௦ 8 
- 186 ௦ொரிம் நே றவானா(6 வா௦ 26 120 

81௦ப01 ௦74 1௦/6 ொரிர்ானா 80 வர 1௦ 
ல/6 1௦ 016. 800, (ஊாரா௭்0. 3. மிகுதி; 

9 பாவோ௦6, இலாடு. 4. சம்பூரணராகம் 

(சிலப்.13, 106, உரை) பார்க்க: 56௦ 

54/77. ப2/12-1202/77. 

[5/6 5௮77-0 07௪2 த. சம்பூரணம், ] 

சம்பூரணராகம் ௱ம்ள்சாச-2ர2, பெ. 
(ா.) எல்லா இசை, ஒலிக்குறிப்புகளும் 
(சுரங்களும்) அமைந்த பண்; ற்கு ஈஓ௦ஞ் 
6, 85 ர்வ 8॥ 146௨ 10165 ௦7 16 
பர். 

த.வ. நிறைபண் 

[5/0. 5௮/77-0412272-2 சம்பூரணராகம், ]/ 

சம்பேதனம் 5270522௮77. பெ.(.) கரையச் 
செய்யும் வேதிப்பொருள் (காத்தா); 9 
015501/10 806 85 38541௦ ]ப106-02181/615 
(சா.௮௧.), 

சம்போக்கு சம்ப பெ.(ஈ.) கப்பற் 
கூட்டம்; ரி66* ௦74 50105 (௩. 

[ஊ5. 5பா£ம்ப/2 த. சம்போக்கு.] 

சம்போகம் 5௧௱௦9௮, பெ.(ஈ.) 1. புணர்ச்சி: 
5690௮ எமர். 2. இருவரும் துய்க்கும் 
இன்பம்; 16 56) 00௮] 01695பா65 6/03/60 7 
௦௦14. 3. ஒத்த இன்பம்: 560௮] உஷா 
518160 ௨0ப௮[ (சா.அக.). 

த.வ. புணர்ச்சி 

[5/4. 8௮௱-ம/௦725 த. சம்போகம்.] 
சம்போகவிவரணம் 5௮10092-1//2727௮, 

பெ.(ஈ.) புணர்ச்சியைப் பற்றியும், தொழிலி 
யற்றும் விளத்தங்களையும், காமநகர்ச்சியின் 
இன்பங்களையும் விளக்கமாகக் கூறும் நூல்; 
[௮1 மாளா ௦4 ஒலுயல] 506106 06910 
ப்போ வாடு ௮௦பர் 6 116700 பா86. (66 
௦00655 ௦1 16 6176040 1 5ப006561பு1 

20௦ சம்மதி' 
0 16 8606ப5| 0/688பர586 30 
று 44/60 10௱ 1( ௫௨0௦0 ௦7 
௦011ப5 (சா.அக.). 

த.வ. புணர்ச்சிநூல் 

[5/0 5 - 39/00 * நாச 2 
க. சாம்ப ரகுவியரனராம்] 

சம்போகியடிக்கடி க௱ச்சஏட்_சரி/4௪ர் 
பெ.(ஈ.) சேவல்; 0001, 80 02/60 170௱ (15 
16006( 000ப/24௦ (சா.அக.). 

சம்போதனம் 2௪7௦22௪7௮7, பெ.(ஈ.) 
பன்மைவிளி (பி.வி.17); 002146 01பா௮!. 

[5/0 52/77,00017௮722 த. சம்போதனம்.] 

சம்போதனை 527705227௮ பெ.(॥.) விளி 
வேற்றுமை (வின்.); 40௦911/6 0856. 

[5/0 52/7702017௮7.22 த. சம்போதனை.] 

சம்போர் சச, பெ.(ஈ.) பூதம் (அக.நி.); 
0௦0. 

[5/1 221770௮122 த. சம்போ] 

சம்மதக்கைச்சீட்டு 5ச2௦9/20௦-0]/10 
பெ.(ஈ.) சம்மதிப்பத்திரம் பார்க்க; 866 
52/77/77.201,2-,011/2/77. 

[5/6.5௮/77-77௮/2- ப. பர” த.சம்மதக்கைச் 

சீட்டு] 
சம்மதம் 8௮/77/2227, பெ.(ஈ.) 1. உடன்பாடு; 

900014), 8000165080, ௦௦5 ஈது 
பயவாதிகள் சம்மதம்” (தாய.ஏங்கு.3]. 
2. நட்பு; ரர]. "தானு சம்மத 
மின்சொல்” (காசிக.தீரீத். 2]. 3. கொள்கை 
(யாழ்.அக.); ௦0/௦. 

[5/7 ௪-7௪122 த. சும்மத.ம்.] 
சம்மதன் 5௪/7777202 பெ.(ஈ.) 1. நண்பன்; 

11610. 2. மைத்துனன்; 47௪5 6௦௪. 

[5/4 5௮7-7௪2 த. ௪ம்பதன்.] 

சம்மதி' 82ஈ]௱£)௮0/ பெ.(1.) சம்மதம், 1 பார்க்க; 
58685, "தனிய கச் 
சும்மதிபின்றேல் "'(அிவரக, கணபதி, 70). 

[5/4. ௪௮77-17-72 த. ௪ம்மதி] 



சம்மதி”-த்தல் 207 சம்மேளனம் 

சம்மதி£-த்தல் 2௪72224 4 செ.கு.வி.(:[.) 
உடன்படுதல்; 1௦ 80186, 00156ர், 

200ப(/6506. 

[5/0 5௮/17-77202 த. சம்மதி”...] 

சம்மதி£-த்தல் 52/70/71௮1, 4 

செ.குன்றாவி.(5.1.) நன்கு மதித்தல்; 1௦ | சம்மாரம் 5௭2௮1), 

65166, 160810, 8000௩6. “சதுரமென்று 

கும்மைத் தாமே சம்பாதித்து ” (திய திருவாபப் 9. 

72) 

[5 5477-7722 த. சம்ரதி-..] 

சம்மதிப்பு 5௮777௪2102) பெ.(ஈ.) உடன்பாடு 

(சம்மதம்) (வின்.); வரி ரா655, 0௦58ம். 

த.வ. இணக்கம் 

[8/1 -7௪12 த. சம்மதிப்பு] 

சம்மதிபத்திரம் 2/77/7122-2-0172/77, பெ.(॥.) 

உடன்படிக்கை ஆவணம் (சாசனம்); (0.0.) 

0660 014 828. 

[5/5 5௮/7-/7707402022 த. கூம்மதிபுத்திரம்/ 

சம்மதிவசனம் 22/73/77201-/22274/77, பெ.(.) 

மேற்கோள் (இ.வ.); 4 16 ௦7 606080 ௦160 25 

ப்ட். 

[5/5. ௮71-77௪ த. சம்மதிவசனம்.] 

சம்மந்தம் 8௪௭௭௭௮2௪77, பெ.(॥.) தொடர்பு 

(சம்பந்தம்) (வின்.); ௦6௦1100. உறவு 

61211௦7541. 

/௪ம்புந்தம் 4 சம்மந்தம்] 

சம்மந்தி 8௯௮101 பெ.(1.) சம்பந்தி பார்க்க; 

566 5ஊாம்வார 

சம்மன் சரசர பெ.(॥.) நடுவர் மன்ற 

அதிகாரியின் அழைப்புக் கட்டளை; ௦0 1௦ 

06 185ப6€ 0 ௦௦% ௦17௦௭. 

த.வ. அழைப்பாணை, விளியாணை 

[£. 5யாா2752 த. சம்மன். 

சம்மனசு 5௮௪௪20, பெ.(ஈ.) தேவதூதன் 
(ஈ.0.): 6 5றார்், வார௮. 

-ர$2ம் 20/47 த. சம்ரனக.] 

சம்மார்ச்சனம் 2277720227, பெ.(.) 
துடைப்பத்தாற் பெருக்குகை (சங்.௮க.); 

56௦00. 

[5/1 52/7177274722- த. சம்மராச்சனம்.] 

பெ.(॥.) அழிவு; 
06517ப01௦0. 

[58% 5௮77-2722 த. சும்மாரம்/ 

சம்மானம்' 217474/77, பெ.(ஈ.) 
1. முகமனுரை (உபசாரச் சொல்) (திவா.); 
௦௦௱0௱ளார். 2. அன்பளிப்பு; 9174, ரவர், 

றா$ார். பாடம் பறை கொண்டு யா.ம்பெறு 
சுற்கம் " (தில் திர.ப்பா...2) 3. இறையிலி 
நிலம் (வின்.); (810 66] 1௦ 1ல. 

[5/ம 54/77-/772722 த. சம்மானம்] 

சம்மிதை 52/77/77/94) பெ.(ஈ.) 1. ஏதாவதொரு 
கலையைப் பற்றிக் கூறும் நூல், சாரங்கதர 
சம்மிதை; 8 168156 ௦ ஈர மாகா௦் ௦7 
௦16006 ௦7 50100௦, 100 6016 

52913௭080௮ 58॥௱(08, 8 இயங6ய௦ 
50181௦6. 2. சரகசம்மிதை; 8 ௱60/09! 

[621156 ந 251/8 (சா.அக.). 

த.வ. நூல், பொத்தகம் 

சம்மியஞானம் காந்272௮/7, பெ.(ஈ.) 
பேரறிவு; 5பறா€௱6 4150 (சா.அக.). 

சம்மிராட்டு சோர, பெ.(ஈ.) 
தனியாணைப் பேரரசன்; 5பறாஊ&€ £ப/6, 
ாா௦பாம் 50067௨10. 

[5/4 5௮77-21 த. சம்மிராட்டு.] 

சம்மிராட்டு” ர்41/0, பெ,(ஈ.) 
ஆண்டொன்றுக்கு வெண்பொற்காசுகள் ஒரு 

கோடிக்கு மேல் பத்துக்கோடி வரை வருவஹயாக 
வுடைய அரசன் (சுக்கிரநீதி,26); 100 60௦56 

ராப! ரவாப6 15 90006௨ 1 0016 80 

ஒக 10 00165 ௦4 514/2 0015. 

[5/6 5௮2/2 த. சம்மிராட்டு!]] 

சம்மேளனம் சோாரகசாசா, பெ.(ஈ.) 1. 

கலப்பு; ஈரோடு ரார்சாராராா0. 2. கூட்டம் 

(இக்.வ.); ௦011218706. 



சம்மோகம் 

[5/4 5௮/77-77249722 த. சம்மேளனம்] 

சம்மோகம் ச!07௮1, பெ.(॥.) 
சம்மோகனம் பார்க்க; 566 54/71/1729827௮/77. 

சம்மோகனம் 5277727207477, பெ.(1.) ஈர்ப்பு, 

(அ) வயப்படுத்துகை (வசீகரம்); 1895020400, 

105810, 1ஈரீ2ம்பக்௦ஈ. 

[5/4 ாாம்74722 த. ௪ர்மோகனம்/ 

சம்யுக்தசமவாயம் 22௯71)/ப///2-2121/4/௪) 
பெ.(1.) அயல்வமித் தொடர்பு; 11216 

£ஒி2௦ மாரன் (சம் வ்ர்ள் 1510 மச் ௦0480 

கரம் வாண. 

[5/1 52/77-)/ப/412452/772/2722த. சம்யுக்க 

சமவாயம். 

சம்யுக்தாட்சரம் 8௮௱)/72/0௮௮/7, பெ.(.) 

வடமொழிக் கூட்டு மெய்யெழுத்து; 6௦0)/பா௦ 

5௦ல் ா காளர். 

த.வ. மெயம்மயக்கம் 

[5/05௮/71-)//0474௮22 த. சம்புக்தாட் சரம்] 

சம்யோகசம்பந்தம் 52):272-5௮/770௮722. 
பெ.(॥.) இருபொருள்கள் கூடியிருத்ததால் 
ஏற்படும் தொடர்பு; 6௦ ஈர! ௦௦4௮0. 

[5/(.  52/77-/22-792/77-0௮7௮௱ 2 

த. சர்யோகசம்பந்தம்.] 

சம்யோகம் ச௪௱௦ஏ௪௱, பெ.(ஈ.) 1. சேர்க்கை: 
வி, பார்றா. அவனது ஞானசக்தி 
சம்யோகத்தால் " (சி.சி.பாயி.5, சிவாக்.., 
2. புணர்ச்சி; ௦000191101. 3. சம்யோக 

சம்பந்தம் 

22/170௮704/7). 

பார்க்க; $66 ம9௮- 

[514. 5௮71-7002: த. சம்யோகம்,] 

சம்ரட்சணம் ச௱சற்சாசா. பெ.(ஈ.) 
காப்பாற்றுகை; 886/௦. ௱வாோாலா௦6, 
016014௦1. 

[5%1. 5௮11௮௦௮122 த. சம்ரட்சணம் / 
சமரட்சணை 52/71/2/0217/ பெ.(ஈ.) 

சம்ரட்சணம் பார்க்க: 566 52/7772/02121/7, 

208 
சம்ரட்சி-த்தல் 2௮7772/06, 4 செ.குன்றாவி. 

சம்வரம் 

(4(.) காப்பாற்றுதல்; 10 ஈவர், $பறற௦ர், 
௦160. ப 

[5/1 52/77/4152 த. சம்ரட்சி-..] 

சம்ரம்பம்' 8௮10௮7, பெ.(1.) பரபரப்பு: 
90181. “கிரியாசத்தி சம்ரம்.பத்தோடு 
அகங்காரங் கிளம்பி” (சி.சி... : 62 ஞானம் 

[5/0 54/77-12/7747722 த. கழ்ரம்பம்,] 

சம்ரம்பம்* கச௱ச௱ம்சா, பெ.(॥.) முயற்சி 

(அஷ்டப்பிர.60); 01106106. 

/5/ம 2௮122 த... சம்ரம்பம்/ 

சம்வகம் 21௪7௮7, பெ.(ஈ.) ஏழு 

மருந்துகளுள் ஒன்று 06 04 0201-7௮ பா0ப. 

[5/1. 5277-2122 த. சம்வம்] 

சம்வச்சரம் 5271200272, பெ.(.) ஆண்டு; 
621. அறுபதினாயிரம் சம்வச்சர. பலன் ” 

(ரோமா. /, 

த.வ. யாண்டு 

[5/4 5477-02192722 ஐ. சர்வச்சரமம்] 

சம்வத்சரவாரியம் 82712/0472-0/அம/2/77, 

பெ.(॥.) ஆண்டுதோறும் தெரிந்தெடுக்கப்படும் 

சிற்றூர் செயற்பாட்டவை (நிருவாக சபை) 

(14.2. ௩0.241); பராவு ௦௱௱ர்166 

616060 உபி நூ 8 511806 ௮5501. 

[சம்வுத்சரஃவாரியர்] 

[5/8. 577-/215௮:22 ஐ. சும்வுத்சர] 

சம்வர்த்தம் 2௮௪, பெ.(ஈ.) 1. ஏழு 

முகில்களுள் (சத்த மேகங்களுள்) மணி 
பொழியும் முகில் (பிங்.); & ௦61651/௮] 01௦ப0 

வர்ர வாத 066, 016 07 2௪/72-/77272/71. 

2.வடமொழியிலுள்ள அறநூல் பதினெட்டனுள் 

ஒன்று; 8 58௭8-௭1 1ல0-0௦௦1 ௦4 100 124, 
6 ௦4 18 அப௱ச-ம்!. 

[51ம் 5௮ர7- 27722 த. சம்வர்த்தம்.] 

சம்வரம் 8௪௦௪௮௪, 

பார்க்க; 566 8௮77027௮/ 
பெ.(॥.) சம்வரை 



சம்வரை 

சம்வரை ௮17௮௮ பெ.(.) ஒன்பது வகைக் 
கறி யுணவில் ஆதனை வினை அணுகவொட் 

டாதபடி தடுப்பது (சீவக.2814, உரை); (௮18. 

ல் வாள் ராக 16 ரி ௦7 189 

ர் 16 50ப!, ௦006 ௦07 77202-0௪024/112/77. 

[5/5 5277-2122 த. சுர்வரை,] 

சம்வற்சரம் 22/7102/02/2/7), பெ.(ஈ.) 

சம்வச்சரம் பார்க்க: 566 54/7707222/:2/77 

சம்வன்னம் 52/7712/772/77, பெ.(.) தன்வய 
மாக்குதல் (வசிகரித்தல்); 1௦ 0811 1036 

(சா.அக.). 

சம்வாகம் 8௮772௮, பெ.(1.) நெல்லும் 

புல்லும் நிறைந்த மலையூர் (தி.வா.); 191146 

மகார! ஸ்போொளோர ॥ 080ஞ், ௪10. 

[9/0 5277-0222 த. சம்௨ாகம்] 

சம்வாதம் 8௮77022277, பெ.(ஈ.) 1. தருக்கம்; 
0(50பர்24௦, ஸ்௮16. 2. சம்பாசணம் பார்க்க; 

566 554/17.0.2.22/72177. 

[8/4 5௪77-2022 த. சம்வாதம்] 

சம்வாதிசுரம் 2௮77௦2072ப௪/77, பெ.(ா.) வாதி 

இசையுடன் (சுரம்) ஒத்தொலிக்கும் பண் (சுரம்) 

(1//ப5. ௦4 பிக. 2. 26) ௮ ஈ௦6 ஈர் 15 

0௦501௨௮0௦6 ரன் 106 1/2050272777. 

[8/ட5௮11ம207420/௪722த. சம்வாதிசவரம்/ 

சம்வாரம் ௮7௮௮77, பெ.(॥.) உதட்டுச் 
சுருக்கம்; ௦௦0ஐ5510 0௦7 [05 (சா.அக.). 

சம்வித்து க, பெ.(ஈ.) அறிவு; 
௦௦501௦ப8685, 1 ர் 1020௦௦. இந்திரிபாதி 

களனைத்திறும் உிபாயித்து நிர்குமம் ச௨ரதிது! ப் 

(௪1. 42), 

[9/ு 5௮-01 த. சம்வித்து:] 

சம்விற்பத்திரம் சசாஈர்-ச/கா, பெ.(1.) 

அரசர்கள் தம்முட் பகைமையின்றி ஒத்து 

வாழ்வதற்கு, எழுதிக் கொள்ளும் ஆவணம் 

_ (சுக்கிரநீதி, 94); ஈடு ௦4 1௨/0 ௮0 ௦0௦- 

௦06௮4௦ நன்னா 1005. 

[5/4 ௪௮7-ப*மசர்22 த. சம்விற்பத்திரம்] 

சம்வேகம் 5௮77047௮77, பெ.(.) அறத்திலும் 

209 சமசம் 

அறப்பயனிலும் ஆசையுடைமை (சீவக.3133, 

கீழ்க்குறிப்பு); (4௮102.) 025/6 ௦7 ஈர்ர்பீ 8௨0 16 

1[ப115. 

[5/4 52/77-6222 த. சும்வேகும்] 

சமக்காளம் ௮77௪-62௮7, பெ.(1.) விரிப்பு 

வகை (இ.வ.); வழர. 

[ப. /௮ா/27௪2 த. சமக்காளம்] 

சமக்கிரதம் சாகச, பெ.(ஈ.) 
வடமொழி (சமற்கிருதம்); 5௮75114 (௮10 ப௨0௨. 

'பாவினங்களுட் சமக்கிரதமும் 
பேற்றுப்படையும் ஸிரவிவந்தால் ” (யாம்வி, 
பக. 45]. 

[5/4 5477-5-//722 த. சமக்கிரகும்] 

சமக்கிரமாய் கோ௮க்ர்கா/-௪%  பெ.(॥.) 

நிறைவாய்; 11) 0௦%. 

[5/0 சமா சமக்கிரம் 4 ஆம் 2 

த. சரக்கிறாளாப்] 

சமகலி 8௮77209௮04 பெ.(.) உடல் அசைவுகளுள் 

ஒன்று (சிலப்.பக்.81); (1/௪) 8 065140154௦ 

௦7 16 ஈு5. 

[5/4 2௮/772-5//7420%222 த. சமகலி!] 

சமகோலம் 8௮7௪-2௮77  பெ.(ஈ.) பாம்பு; 

512/6 (சா.அக.). 

சமசத்தமம் 8௮/772-2௪//2௮7௮7, பெ.(॥.) 

வியாழன் நின்ற ஓரை (இராசி)க்கு ஏழாம் ஒரை 

(இராசி)யிலே வெள்ளி (சுக்கிரன்) நிற்கும் 

நிலை; (,&510!.) 1010500016 0௦51110 ॥ஈ 

ஹன் ளப ௦௦௦ப0/௦ (6 5வான் ॥௦ப6௦ 

1100 (6௪ ௦4 பெறா. “பொன்னவளனின்ற 

ராசிக் கேழதாய்ப் புகன்று ராசி தன்னிலே 

வெள்ளி நின்றாற் சமசத்தம.ம்பே ராகும்” 

(சங்க. 

[5ம் 5௮77275௮0/4/7122- த. சமசத்தமம்..] 

சமசம் 3௮௪௮, பெ.(.) ஒருவகை மது 

(சோமரசம்) வைத்தற்குரிய கைப்பிடியுள்ள 

வேள்வியேனம்; 8 58074/0௪| 655௫ ரிஸ் ௮ 

ஈ௮ா0!௨ 7௦1 ம6ஷாார்டர 587௪ /ப1/06. 



சமசாதி 210 சமதரிசி 
"வேள்வியிற் சமசம்போலும் ” (காஞ்சிப்பு. | சமத்காரம் 8277244௮௮7, பெ.(ஈ.) 1. பேச்சுத் 
ஒழுககப.03). 

[5/0 02/772522- த. சமசம்.] 

சமசாதி 8௮72-22௦4 பெ.(॥.) ஒத்த இனத்தார் 

(இ.வ.); 1௦0௱௦08160௦ப5 1906. 

[5/1. 521772/2ப2 த. சமசாதி./ 

சமசி' 5௮1௪3 பெ.(ா.) நிறைவு முடிவு (பூர்த்தி) 
(வின்.); 600ற0/8ா655, 1ப1655. 

[5/4. 700//-- த. சமசி.] 

சமசி” 82௪௮ 

5௮/12 
பெ.(॥.) சமசை பார்க்க; 566 

சமசு 52/7722ப, பெ.(1.) கலகக் கூட்டம் (இ.வ.); 

56014௦ப5 855௨01, 18014௦, )பா(௦. 

[5/. 5௮7422 த. ௪மக..] 

சமஞ்சசம் ச௱ச௪ரசகசா, பெ.(ஈ.) உரு 
வொப்புமை; ௦௦4௦, 7661 8௦6. 
“பொன் சமஞ்சஸங் காண்பதற்கு" (5.1... 
149). 

[5/1. 5௮177௮/1/2522 ௧. சமஞ்சசம்.] 

சமஞ்சிதன்' சச௱சர/22, பெ.(ஈ.) ஊர் 
அல்லது ஊரவையின் (சபையின்) கணக்கன்: 
900008 ௦4 8 411806 0 [6 8588ரம்டு, 
'திருவனந்தபுரத்துச் சபையும் ௫பரஞ்்சிதனும்... 
கூடி ”(7.4.5.1/, 174). 

[5/4 5௮7727௦122 த. சபஞ்சிதன்.] 

சமஞ்சிதன்” 8௪௪/௪, பெ.(॥.) கோயில் 
வேலைக்காரன் (இவய 339); 160௨ 
58ம். 

[57். 5௮7௪7௦/22 த. சமஞ்சிதன்.] 
சமட்சம் 82௮௭1௪10௮1, பெ.(1.) நேருரை (இ.வ; 

றா658006. 

[5/1. 577-௮௦௮ த. சமட்சம்,] 

சமட்டியாத்தி அ௮/ச10214]. பெ. (ஈ.) 
தொகுபடு (அவிபக்த) சொத்து (கொ.வ.); ௦41 
0 பாரே!060 றா௦0 எடு, 

[5/4. 5௮1௯-௪௦7௩ த. சமட்டியாத்தி] 

திறமை; 01661855, 51/11 1" 809/4. 
2. செய்யுணயம்; 9௦614௦ ளா. 3. தோற்றம்; 

950601, ஈாலா/*6519140. “சொருபத்தியற் 

சமத்காரந்தான் “(சான வா.வில்வ 72), 

[5ம் 2/77௪-42/22 த. சமத்காரம்,] 

சமத்தம் 2௮7௪//277, பெ.(ஈ.) எல்லாம்: 31, 
வர்ர. 

[5/1. 5௮/1725/22 த. சமத்தம்.] 

சமத்தானபதி 3௮௪127௪௦௪௦] பெ.(ஈ.) 

அரசன்; £ஈப/ஊ 04 8 51916, (00, ச்ச். 

[5/4.577-50/7472020/த.சமத்தானபதி] 

சமத்தானம் ௮௪/2௮, பெ.(.) 

1. அரசாண்மை நிலம் (அ) ஆள்புலம் 

(இராச்சியம்); (8000௦, 81216, 004/௦. 

2. தலைநகரம் (வின்.); 01806 04 1651080106, 

65060௮] ௦74 8/0 ௦ ரர: ௦4]. 

[5/2 5275074722 த. சமத்தாணம்] 

சமத்தானவித்துவான் £/77௮//272-0711ப1/20, 
பெ.(॥.) அரசவைப் புலவன்; 0061-12பா௦௦16, 

௦௦பா* 0௦. 

[5%ர். 5௮/79//272-0/0272 த. 

சமத்தானவித்துவன் ] 

சமத்தானாதிபதி 8௪/77௪/272210௪௦ பெ.(ஈ.) 
சமத்தானபதி பார்க்க; 566 5௮/712/72720207 

[5/1 சரவ/27- 

௧: சமத்தானாதி. கி] 

சமதக்கினி ௪௪2௭௭௧ பெ.(ஈ.) பரசு 

ராமனது தந்தையாகிய முனிவர்; 8 /55/1411௭ 

௦1 பாசா 

* அபு100- ் 

[5/4. /2772229/7/5 த. சமதக்கினி] 

சமதரிசி ௮௭1௪-0௮75] பெ.(ஈ.) பொது நோக்கு 
டையவன் (இ.வ.); ௦0௦ ர்௦ 51௩5 ராழனார்வடி. 

[5/7. 5௮/772-2௮3/5 த. சமதரிசி] 



சமதன்' 

சமதன்'! 8௮77௪02/) 

பார்க்க; 566 52/77/7720. 

பெ.(॥.) சம்மதன், 7 

சமதன்£ 8௪7௪௦2, பெ. (॥.) பொறிவாய 
விப்பவன் (சங்.அக.); ௦06 0௦ 680165 

2௮1௦1 1௦ 5படப்ப6 16 580565. 

[5/ம 22/772-0222 த. சமதன்”] 

சமதானநிலை 2௮/772-222-/௮] பெ.(ஈ.) 

சமனிசை (மத்தியஸ்தாயி.); 10016 001816. 

[சமதானம்சநிலை] 
[8/.5௮/772450/74722 சமதானம்/ 

சமதிருட்டி ௱ச-பபறி  பெ.(ர.) அதி 

காலையில் வியாழன் மறைய, வெள்ளி 

உதிக்கும் நன்றல்லா (தோஷ) காலம் (விதான. 

குணாகுண.49); 118ப501010ப5 146 | 0121207/ 

ஈளா்ர05 மண்ட /ப5 1565 ]ப5( 95 பற 

5615. 

[8ம் 2௮௪-015 //2 த. சமதிருட்டி... 

சமதீதம்' 8௪௱£2௦19௭77, பெ.(॥.) கழிந்தது 

(சங், அக.); 124 வர்ர 15 025. 

[8/4 5277-௭022 த. சமதீதம்.] 

சமதீதம்? கீசசலிசொ, பெ.(ஈ.) ஒன்றியம் 

(ஐக்கியம்) (யாழ்.அக.); பார. 

[5/7. சாசம்்!22 த. சமதீதம்.] 

சமந்தகம் 5௪2௪௮7, பெ.(ஈ.) கண்ண 

பிரான் கழுத்தில் அணிந்த தெய்வமணி வகை; 

2 0 ௦74 ஈர்கபே/௦ப5 ம்ப நூ 0௪ 

௦ 1/5 16௦1. 

[9 தரனா/௪௪2 த. சமந்தகம்.] 

சமந்தகமணி 221௮72272-7720]  பெ.(7.) 

சமந்தகம் (பாகவத.10, சத்தியாபா, 7) பார்க்க; 

566 54/7727022042777. 

[5/4 ளர் - த. மணி” த. சமந்தகமண!] 

சமந்தகவிரத்னம் 521௮72292-/-7212/7) 

பெ.(॥.) சமந்தகம் பார்க்க; 566 

52/77470292/771. சமந்தக அிரத்னந 

தாவென ” (பிரபோது...25 : 24). 

[5/4௮/7147/214௪ 25 சரந்தகவிரதனம்] 

211 சமர்ப்பி-த்தல் 

சமந்தபத்திரன் 2௪/772710202//72) பெ.(॥.) 

புத்த தேவன்; ௦0 $ப0018. 

[5/.52/71௮12-0/௪0122 2 த.சமந்தபத்திரன்.] 

சமமுகம் 8277௪-/77ப94/7, பெ.(.) முகநளிநயம் 

(அபிநயம்) பதினான்்௧கனுள் ஊழ்கஞ்செய்வது 

(தியானிப்பது) போல அசையாது நேர்முக 

மாயிருக்கும் நளிநயம் (அபிநயம்) (சது.); 

(சற) ௦1/0 ௦65 680 67601 8௮10 

51680/ 95 ர் 1 ௦௦௮0, 006 ௦4 14 

/770/02-1/-2,2/-/72)/2/77, 0.14. 

சமமூலம் 52772-/7704௪177, பெ.(1.) வளையலுப்பு; 

01285 03/-1815/41 (சா.அக.). 

சமர்ச்சனம் 8௮7௪10027௮/7, பெ.(.) வழி 

படுகை (இ.வ.); ௦5ர100119, ௦11619 

0061881006. 

[5/1 5௮/77-௮100௮722 த. சமர்ச்சனம்.] 

சமர்த்தம் 3௮௭1௮24277, பெ.(॥.) அறநூல்களில் 

(சுமிருதிகளில்) நெறிப்படுத்திய சடங்கு; [1185 

025010௦௨0௫ 196 உ௱றி5. 'சமாத்தமென்றும் 

புகழ்ந் தெவருமேத்துந் தரும: ” (கூ£மபு: 

அறரகரும.3/. 

[5/1 வாசா: த. சமாத்தம்] 

சமர்ப்பணம் ௮00௮௮), பெ. (ஈ.) 

கடவுளர் - பெரியோர்களுக்குக் காணிக்கை 

முதலாயின அளிக்கை; 0€010௪00, ௦14/6 

௦0. 

த.வ. படையல் 

[9/1 5௮7௮0௦௮0௪2 த. சமாப்பணம், / 

சமர்ப்பணை 2௮௦2௮௮ பெ. (ஈ.) 

சமர்ப்பணம் பார்க்க; 596 5௮/7௮. 

சமர்ப்பி-த்தல் 32௱ஈ௪௦௦/, 4 செ.குன்றாவி. 

(ுூ.1.) கடவுளர் - பெரியோர்களுக்குக் 

காணிக்கை முதலாயின அளித்தல்; 1௦ 0116, 

25 (௦ 000: (0 06010916, 85 ௨ 000௩. 

ஈஈசணிடத் தெப்பொருளுஞ் சமர்ப்பித்து" 

(ஞான .வா.அருசி. 13) 

த.வ. படை-த்தல் 

[9/1 5௮177௮10௦2 த. சமர்ப்-..] 



சமரதம் 

சமரதம் 2௪௯-௭22, பெ.(॥.) நால்வகைத் 

தேர்(இரதம்)களுள்ஒன்று (பத்ம.தென்றல் 
விடு.67, உரை); 8 0955 01 ௦81015, ௦16 ௦74 

1௦பா 80௮11. 

[51/00. 5217727211722 த. சமரதம்.] 

சமரதி சச் பெ.(॥.) கலவி வகை; 8 

௦௦6 04 502! ஊரார். 

[5/4. 521௮ம் த. சமரதி.] 

சமரவி 5௮12-2) பெ...) கோள்களின் 
நடுநிலையைக் குறிக்கும் கதிரவன் 

நிரைகோடு, (வின்.); (&54௦ஈ.) 5பா'5 11ப6 

1௦9/1ப06 85 16 ௱ர0ய16 ௦4 வா 601056. 

[816. 5௮7௮20 த. சமரவி] 

சமரிக்கேசு 2௮/௪, பெ.(ஈ.) சுருக்க 
மாக உசாவுகை (விசாரணை) செய்யப்படும் 

வழக்கு (இ.வ.); ௨ ப 80/௬ ௦௦0 ப௦160 
பு. 

[₹. யாறு 108522 த. சமரிக்கேசு,] 

சமலம் 2௪௮௭௪௪, பெ.(ஈ.) 1. மலம்: ௦0ப6. 
(61056. 2. அழுக்கு (யாழ்.அக.); ஈாறபாடு, 

[5/4. 52-77௮/22 த. சமலம்,] 

சமலன் ௭௭௭௭௭. பெ.(ஈ.) (மலத்தோடு 
கூடியவன்) சிற்றுயிர் (சீவான்மா); 800, 98 
௦10 பரம் வகா. “சமலர்க்குப் பாச் 
தடுத்து “(சைவச.௮ சா..23) 

[5164. 5௪-11௮22 த. சமலன்..] 

சமலாவத்தை 22/7௮/2௪1௮ பெ.(.) ஆதன் 
(ஆன்மா) மலத்தோடு கூடியிருக்கும் பொழுது 
அடையும் நிலை (சி.சி.4, 36. மறைஞா.); 
(௮௭௪?) ௦0000114௦1 ௦4 (06 5௦ப1 வள 5 
5பூ16௦ 1௦ ஈவா. 

[5/(. 52-௮2-2022 க. சமலாவத்தை.] 

சமவசரணம் 2௮/7121/2.227274/77, பெ.(ஈ.) 

கேவலியிடமிருந்து அறிவுரை பெறுதற்குப் 
பூமிக்குமேலே 5000 விற்கிடைத் தூரத்தில் 
தேவர்களால் உருவா(நியமி)க்கப்பட்ட 
சினாலயம் (/௨/ஈ௨.): 6 வனா ஐவ 

212 சமாக்கினி 

616060 நூ 46 005 94 8 016480௦6 ௦7 5000 

௦௦4 180015 20௦௩6 16 ஊம் 10 ஈ6௦்ர 
580160 [1581001105 100 கர் (6 

06(160160 80ப(. “சமவசரணச்சருக்கம் " 
(பேரும்... 

[5/ம் 5௮/774-1/225/2/022 த. சய வசரணம்] 

சமவாகாரம் 2௪/772-29௮௮, பெ.(ஈ.) தேவர் 
அரக்கார்களுடைய வீரச் செயல்களைக் 

காட்டுவதாய் மூன்று உறுப்புகளைக் 

(மூன்றங்களைக்) கொண்ட உருவக வகை 

(சிலப்.பக்.84); (00௨௨) 5060165 014 ௱க ரா 

66 8016 [606520 116 ௭501௦ 06605 

07 0005 00 068015, 006 ௦118 029௮17, 

0.4. 

[5/0. 52/71-21/24:22 த. சமவாகாரம்] 

சமவேதசமவாயம் 527720:202-22772029௮7, 
பெ.(॥.) காட்சிக்குக்கரணியமான பொறி பலத் 

தொடர்பு (சன்னிகரிடம்) ஆறுனுள் 
நீக்கமின்றியிருப்பதனோடு நெருங்கியுள்ள 

நற்றொடர்பு (௪சருக்கசங்.நியாய.31); (1௦9.) 

மங்றக்6 ரவ2100 ௦07 8 ௦0)6௦1 காரச் 19௪ 

கன் 8 ரப பாரம் மர் ௭௦௭, 

06 ௦1 81% 227774277௪, 0. ப. 

[5/6. 5௮777-206275௮/71-2/2:22 த. சமவேத 
சமவாயம்] ் 

சமற்கிருதம் 82ஈ௮-// ப, 
வடமொழி; 6 5௭9! (லா0ப௨௦6. 

[5/04. 59775-/7222 த. சமர்கிருதம்.] 

பெ.(॥.) 

சமன் சாரிசெய்-தல் 5௮7௪75௮129, 
1 செ.கு.வி.(3.[.) அழைப்பாணை (சம்மன்) 
நிறைவேற்றுதல் (கொ.வ.); 4௦ 56746 
5பா௱௦ா5. 

[8.5பாரா1ம15:த. சம்மன் 2த.௪ன்ஈசர்செட்- ] 
சமனத்துவயம் 52,7722-/-///௮ர7, பெ.(1.) 

ஒரு மூலிகை; 8 பாவ ரப (சா.அக.). 
சமாக்கினி சிண பெ.(ஈ.) 1 வயிற்றுத்தீ; 
வா 01 176 பொர்கர் 501/1 *ப(௦ 1 106 
0196851146 00685. 2. இயல்பான பசி; 
ஈுஈ௦06௭916-உழ0எ6 (சா.அக.). 



சமா 

சமா 8௮772, பெ.(॥.) குழுமம்; ௦௦8. 

/ப். /87722 த. சமா] 

சமாகமம் 8௮7722௪727, பெ.(.) சேர்க்கை; 

பார்ளா. 

[5/ம் 52/71-2-9௮/7722 த. சமாகமம்.] 

சமாகிதம் 2௮712௪, பெ.(॥.) ஒருவன் 

முயலுந்தொழிலின் பயன் அத்தொழிலாற் 

கைகூடாது (சித்தியாகாது) வேறொன்றாற் 

கைகூடுவதாகக் கூறும் அணி (தண்டி.71); 

(₹ு.) 119பா6€ ௦7 506604 8 மண்/ள் வா ௪1760 

(5 06880106௨0 85 றா௦௦6601॥00 7௦00 

500 கள ல (15 ஈகர்பாக! 08056. 

த.வ. அயற்காரண அணி 

[5/5 5௮177-2-/0//22 த. சமாகிதம்/ 

சமாகோராத்திரம் 2/77290751172177, 

பெ.(॥.) பகலிரவுகள் நாழிகையளவில் 

ஒத்தநாள் (பாண்டி.); 60பர௦%. 

த.வ. நடுநாள் 

[6/5527727200/2/722:த. சபாகோராத்திரம்] 

சமாச்சிரயம் சேோ௱சமர்ச,  பெ.(॥.) 

ஆற்றலில்லாத ஒருவன் தன்னைக் காப்பாற்று 

பவனைச் சார்ந்தொழுகை (சுக்கிரநீதி, 336); 

00௦06௦6 ௦7 ௨ ௩65 ௭5௦ பற 6 

[01201௦ 

த.வ. புகலிடச்சார்பு 

| [8/4 5௮-2-அ௮௮- த. சமாச்சிரயம்] 

சமாசம்' 5௯77௪2௮7, பெ.(॥.) அவை (சபை); 

88860, 85500141௦0. 

[$/1. 52-22 த. சமாசம்!] 

சமாசம்” 5௮௭௪9௮, பெ.(॥.) தொகைமொழி; 

(ோக௱.) ௦௦௱ற௦பாம் யாப். 'நதன்மொழியா 
_ ரைத்தார்கள் சமரசம் ”(வீரசோ: தொகை. 

த.வ. தொகை 

[8ம் ௪௪45௪ த. சமாசம்.] 

213 சமாசோக் 

சமாசம்* 3௮22௮, பெ.(ஈ.) நஞ்சு 

வகைகளில் ஒன்று (யாழ்.அக.); 8 ஈ௱ரஈஊ£௮! 

0௦1501. 

சமாசன் 22௮722௪/7 பெ.(.) சமாசம்” பார்க்க; 
566 22௪/7), "கற்பவர் கூறுஞ் 

ச்ராசண்குகோ ((41,4211.20/, 

சமாசாரபத்திரிகை 2௪7௪2242-0௪11/79௮ 
பெ.(ஈ.) வணிகச் செய்தித்தாள் (இக்.வ.); 

1/5 020௭. 

த.வ. செய்தித்தாள் 

[5/1 52/77-2-02240217422 த. சமாசாரப் 

பத்திரிகை. ] 

சமாசாரம் ச, பெ.(.) செய்தி; 

௫5, ார்ரனா௦6, ர்க். 

[6/1 54/77-2-0௮2 2 த. சமாசாரம்] 

சமாசிரயணம் ோச22277, பெ.(॥.) 

சமயத் தலைவன் (ஆசாரியன்) சங்கு சக்கர 

முத்திராதானஞ் செய்து மாலியம் (வைண 

வத்துவம்) அளிக்கும் சடங்கு; [11/க1/௦ 

ண 18 எர்ப்ள் ௨ றாக மாகா பற 

(6 0150610165 80ப/875 ௨ ௱வ[க5 ௦74 

015005 80 ௦௦. 

[5/ம. 5௮772-2)/222 த. சமாகிரயணம் / 

சமாசிரயம் 58௪2272௮77, பெ.(.) பால; ஈரி 

(சா.அக.). 

சமாசோக்தி 3௮12-2240 பெ.(ஈ.) 1. ஒட்டணி 

(தண்டி.51, உரை); (ுஈ்.) 8 110பா6 ௦1 

506601. 2. அடைமொழி ஒப்புமையாற்றல் 

களால் அல்பொருட் செய்தி தோன்றப் 

புகழ்பொருட் செய்தியைச் சொல்லும் அணி 

(அணியி.23); (3௨(.) 2 ரிடபா6 ௦4 506280 ॥ 

வன் ௨ 501010 ௦7 8 ௦0/6௦ ॥ 

008510 5ப006515 80௭0 6156 ௦10 

(ட எ௱ரிவாடு ர ௨௦4௦ 0 சர்ம்ிட்பர்65. 

த.வ. அல்பொருளணி 

[5/0 5௮77222472 த. சமாசோக்தி!] 



சமாதானக்கொ 

சமாதானக்கொடி 5/71222772-/40] பெ.(1.) 

அமைதியைத் (சமாதானத்தை) தெரிவிக்குங் 

கொடி (வின்.); 180 ௦1 1ப06. 

த.வ. அமைதிக்கொடி 

[5%1. 52/77-2-017272 த. கொடி2 த. 

சராதானக் கொடி. 

சமாதானத்தினாவி 2௫7120272-1-01721 
பெ.(॥.) அமைதியின் அதிதேவதை (கிறித்.); 

[6 50/* 01 0620௦, 

[5%. 52/71-2-0702722 த. சமாதானத் 

தினாவி] 

சமாதானநீதிவான் $சா2242-7/0/0/2, 
பெ.(॥.) நயன்மை (நீதி) அதிகாரி (9.); 1ப51/06 

௦1 16 06906. 

த.வ. நயனாளன், நாயன் 

[5/7 521/71-2-77272-7/4/ 2 த. சமாதான 

நீதிவான். 

சமாதானம்' 52222௪, பெ.(ஈ.) 1 அமைதி; 
06806, 180௫, ரபா, 
2. உடன்பாடு; [80001/21௦, ௦௦0௱0௦௱/96. 
3. தடைக்குவிடை; 818986 10 8 0016௦140: 
6%018॥௧௨110ஈ.4.இன்பதுன்பங்களைப் 
பொருட்படுத்தாத மனநிலை (வின். 
5; ஈர 06 (௦ றன் 0 01626 ப16. 
95 01௨001 01 5806. 5. இறைவிருப்பு 
(சமாதி சட்கசம்பத்துள்) கொள்கைகளுள் 
ஒன்றான சிந்தனை எளிதாக நிகழுமாறுள்ள 
மனநிலை; (॥.) 4916 ௦4 ஈர் வர் 
1904119165 ௦௦624௦. 606 ர் 222 
0௮/49-சோம் சாப, 0.4. "சித்தஞ் சிந்கிக்கு 
மாறு சரசமாய்வைக்குமித்தைச் சமாதான 
மென்பா ” (கைவல்.தத்துவ 70), 6. உடன்பாடு 
(வின்.); 0௦56, ௨06. 

[5/1. 5௮7-2-02725 த. சமாதனம்] 
_ சமாதானம்* ச௱சசசாசா பெ.(ஈ.) மன 

வொருக்கம் (நாநார்த்த.909); ௦௦ஈ௦8॥்204௦ 
௦ ௱ப்ா். 

[541. 5௮-2-22722 த. சமாதானம்.] 

214 சமாதிக் 

சமாதானலங்கனம் 22772222-/2/172௮, 

பெ. (1.) அமைதிக்கேடு உண்டாக்குகை 

(இ.வ.); 06801 01 068௨06. 

[5%. 52/77-2-0/72/72-/2/40/7௮722 

கு.சமாதானலங்கனம்/ 

சமாதானி கொச பெ.(ஈ.) நடுக் 
கற்றவன்-ள் (யாழ்.அக.); 86ா-16௱0௦60 

081501. 

[9/0 52/71-2-041722 த. சமாதாணி] 

சமாதி கோசர் பெ.(.) 1. எண்ணுறுப்பு 

ஓகங்களுள் மனத்தைப் பரம்பொருளோடு, 

ஒன்றிணைத்து நிறுத்துகை (சிலப்.14, 11, 

உரை); (294) [ார்னா56 ௦08140 ௦74 

00, (ொர்நூராடு பாவலர் மர்ம் ஈரா, ௦6 ௦7 

25/2/192-)/292177. 2.மனவுறுதி (சங்கற்பம்); 

ஈரி, 85 ௦4 000. 'நிஞ்ராகன் சமாதியாலே ” 

(திரவாலவா;75:5). 3. கல்லறைக்குழி பார்க்க; 

566 /௪/1௮டட-ய// 4. தொழுநோயாளியை 

உயிருடன் புதைக்கை; 6௦பா2! வ1/6 ௦7 ௨ 180௪ 

(௩.ட்.). 5. ஒன்றன் வினையை, ஒப்புடைப் 

பொருள்மேல் ஏற்றிச் சொல்லுகையாகிய 

செய்யுட் குணம் (தண்டி.24); (௩௭.) 

110 ப௦ ௦04 8 0660 (0 8 0660 ௦: 1440 

௭ மக (5 ௨0ல், உ௱ா* ௦7 0௦௦14௦ 

௦௱ட௦511௦. 

த.வ. 1. மனவொழுக்கம், 2. கல்லறை 

[5/4. 54/772077/ 2 த. சமாதி] 

சமாதிக்கல்' 27201/6/௮]/ பெ.(ஈ.) 
கல்லறையை மூடுங்கல்: 1௦06-5106. 

[5/1 ொசமு 2 சமாதி * த. கல்” 

த. சுமாதிக்கல்,] 

சமாதிக்கல்? 82.22 பெ.(ஈ.) 
மணிக்குடல் (மூ.அ.); 8௱வ॥ [ஈர 25. 

சமாதிக்குழி சோ௱ச்ப/ய பெ...) 
1. நிமிர்ந்து உட்கார்ந்த நிலையிலேயே இறந்த 
துறவியை அடக்கஞ் செய்யுங் குழி; 01216 101 
ார்ளார்ட 116 ஈண் ௦4 87 850916 1 வா 



சமாதிகநீர் 215 சமாபந்தித்தீர்ப்பு 
6௭60 81140 0௦51பா௪. 2. கல்லறை; 01806. | சமாதியடை-தல் 5௪7720420௭, 4 

"று பொளிக்தாள் சமாதிக்குரி புகூ.நீதே செ.கு.வி. (3:1.) 1. அகவழிபாட்டு வழிமுறை 
(தனபா. 222, 8). (ஓக) நிலையில் அமர்தல்; 1௦ 514 1ஈ 34001௦ 

௦௦42ம். 2. வீடுபேறு (சித்தி) பெறுதல்; [58/0௮ தி*த.குழிஃத.சராதிக்கு மி] 
1௦ 016, 89/0 பற /வெட ௮0 850600. 

சமாதிகநீர் ச௱சளஏச-ஈர், பெ.(ா.) சித்தர்கள் 
கமுக்கமாய் உருவாக்கும் ஐங்காயச் செயநீர்; [சமாதி- அடைதல். 

9 டபான [10 ப/0் ஞன்0160 100 8 1061ப5 [56% 5௮771207/2 சமாதி] 

டூ 8 580191 000655 0௦8 ௦ாடு 1௦ | சமாதியில்வை-த்தல் 327120ந4-24, 4 செ. 

580085 (சா.அக.). குன்றாவி.(3:1.) 1. இறந்த துறவி முதலியோரை 

சமாதிசட்கசம்பத்து 5ச2௦-2௪/4௮- அமர வைத்துப் புதைத்தல்; 1௦ பரு 1॥ ௮ 

511110 ஐ051பா6, 85 6௨ ஊவா ௦1 8 

250610. 2. கேடுசெய்தல் (இ.வ.); 1௦ 818, 

பத ௦04 பரு 

௮12௪10, பெ.(ஈ.) சமம், தமம், விடல் 

அல்லது உபரதி, சகித்தல் அல்லது திதிட்சை, 

சமாதானம், சிரத்தை என்ற அறுகுணங்களும் 

நிறைகை யாகிய கோட்பாடு த.வ. அமர்வுஅடக்கம் 

(கைவல்.தத்துவ.9); (*॥.) 16 8% றார் /சமாதி-இல்-ைவ(இ)தல்] 

௦4 ௦௦ஈ0ப௦ர், ௦௦05108160 85 6௮14, 512. [5ம் ௪௭௪215 சமாதி] 

827777, 72/172/77, 1௪/01) பம்௮/20 5201௮ த சர ரர 
(09 ரரி1ன கசம் ணக ட் அர் சமாதியுப்பு 8௮71௪04)-020, பெ.(॥.) 1. உடம்பு 

பண்களை ணப அத்ய அழுகாதிருத்தற்பொருட்டு கல்லறையில் இடும் 
5502/759-52011/5/2)/2/77 0.1. ் 

் ம” உப்பு; 92/1 ௦851 4௦ 16 080/6 81 (சாறாக 

[5/4 சாசர் ௪14௪520௪27. 5 நாவலர் றப167௪010ஈ. 2. நல்லடக்கம் 
த. சமாதிசட்கசம்பத்து.] (சமாதி) செய்த இடத்தினின்று எடுக்கும் 

சமாதிட்டன் 4/77201//2/), பெ.(ஈ.) உப்பு: 5911 7௦0 8 001056 18/6 80௦ 
சமாதிமான் பார்க்க; 566 $2/7720//77.47. 46௮15 2112 பாவ]. 

[$61. 521772017/-50/722 த. சமாதிட்டன்..] [சமாதி-உப்பு] 

சமாதிபெறு-தல் 82௮௱22227ப/-, 5 செ.கு.வி. [5ம் ௮7௪1 2 சமாதி] 

(1...) குருவினிடம் ஊழ்கவொருக்கம் | சமாப்தி சசாசிசர் பெ.(.) முடிவு; 800, 
(தியானநிட்டை) பெறுதல் (வின்.); 1௦ 91 ௦௦001ப8/0, ௦௦௱ற64௦ஈ. 

[ர்ப்கர்ட0் 1௦ 3௦0160. [5/4 ௪௮-௦0 த. சமாப்தி] 

த.வ. ஊழ்கநிறைபெறுதல் சமாபந்தி 5௮7720௮710 பெ.(.); அரசுக்குச் 

செலுத்த வேண்டிய வரிப்பணத்தைக் குறித்து 

ஏற்படும் யாண்டிறுதி வருவாய்க் கணிப்பு; 

பல! 549 ௦1 வப. 

[9/4 ௮௮71202//7த. வெ: த. களதி 4 று] 

சமாதிமான் ௱சம/14) பெ. (ஈ.) 

தவத்திலிருப்பவன் (சங்.அக.); 0650 

2050060 1 (௨ ௦ர்௱றில4௦ ௦4 000, 

00. 

த.வ. ஓகி, தவசி 

[5/4 5௮72077272 த. சமாதிமான்.] 

த.வ. ஆண்டுவரிக்கணிப்பு, வரித்தணிக்கை 

[0. /௮ா.20௮7012 த. சமாபுந்தி.] 

சமாபந்தித்தீர்ப்பு சச௱சிகாள்ட்ர்ர்றமப, பெ. 

(ஈ.) தீர்மானங்கள் (14/4/.0.); 00875 ௦ 

ார/பேகா5 01 ராப 00675 91 

2௮72070. 



சமாபனம் 

[சமாபத்தி--தீரப்பு] 

[(ீ. 2௦௮012 த. சமாபுந்தி] 

சமாபனம் 22௮7௮௦௮7௮7, பெ.(.) சமாப்தி 

பார்க்க; 566 527720 

[5/4 52/77-2-0௮722 த. சமாபனம்.] 

சமாய்--த்தல் ௪௭-, 4 செ.கு.வி.(4./.) ஒரு 
செயலைத் திறமையோடு செய்தல் (இ.வ.); 1௦ 
0௦ 6)006]211. 

த.வ. திறனாடல் 

[ப.. /2௮74/5 த. சமாய்-.] 

சமாராதனை 22020௮) பெ. (ஈ.) 
பார்ப்பனர் உணவு (பிராமண போசனம்) 

மால்.); 12600 ௦4 நாவ்றாா5. 

த.வ. பார்ப்புணவு 

[5/4. 5௮/77-2-7201727௪2 த. சமாராதனை.] 

சமால்கொட்டை 22௧/௦) பெ.(ஈ.) 1. நோ் 
வாளவிதை; 0000 5860. 2. இன்புலவு வகை 
(இக்.வ.); 8 100 ௦4 84/6௦ 62. 

[சமால்-கொட்டை] 

[0. /௭ா௱௮/- 2 த. சமால்] 

சமாலம்பம் 2௭2௭ம், பெ.(ஈ.) பூசுகை 
(சங்.அக.); 568/0; ௦௦840. 

[5/1 52/72-/2ாரம்/௪5 த. சமாலம்பம் ]] 
சமாலேபனம் 2௮/72/50௮௮, பெ.(ஈ.) 

சாணியால் மெழுகுகை (சங்.அக.); ௦0 
11௦௦ மரி 0௦4-01௦ 89] ப1௦1. 

[514. 5௮-2-/5௦௮7225 த. சமாலேபனம்.] 

சமாவாத்தனம் 52/7720/1121௮177 பெ.(ஈ.) 
பதினாறு (சோடச) நோன்புகளுள் குருவினிட 
மிருந்து (ஆசாரியனிடமிருந்து) மறை (வேதம்) 
ஒதி, மீண்டு வந்ததும் மாணியநோன்பு 
(பிரமசரிய விரதம்) நீங்கும்படி செய்யும் சடங்கு 
(சீவக.822, உரை): வொரு 00560 ௦ 
6 ஈஜ்பா ௦6 ௦4 3 2/2//71202 24 
115/0 16 1/2 50185 81 ஈ(6 

21௦ சமானாதிகரணசம்பந்தம் 

0ா6060101'5 10ப86, 006 ௦017 3௦2202- 

02/775/(2722/77, 0.1. 

[5/4. 54/77-2-/2147௪2 த. சமாவர்த்தனம்.] 

சமாவாத்தனை சா பெ.(.) 
சமாவர்த்தனம் பார்க்க; 566 

5217722/112/1/77. 

[5/0.52/77-24-//1472 25. சமாவாத்தனை.] 

சமாவேசம் 82772-/25௮77, பெ.(ஈ.) 1. நன்கு 

தெய்வமேறுகை (ஆவேசிக்கை); ஊார்வா௦6, 

0055658100, 85 நூ 56. 'கமாகவேசராகிய 

கபாலமுத்தியம் ' (சி.0.2 : 72 'ம.றறஞா... 
2. மணமக்களின் முதற்சேர்க்கை; 

லோபா ௦74 ௱கா/806. 

[5/0 5/77-2-2222 த. சமாவேசம்.] 

சமானகேகோத்திரன் 22727௪-02///2, 

பெ.(1.) 1. ஒரே குல மரபைச் (கோத்திரத்தை) 

சேர்ந்தவன்; 0650 ௦074 11௨ 586 018. 

த.வ. ஒருகுடியன் 

சமானதை ௮220௮4) பெ.(॥.) சமானம், 

1.பார்க்க;566 ௮7127௮. 'கிவசமானதையா 

யிருக்கும்” (சிவப்.மிரபந். சிவஞான பாலை. 
இர.ப்பள். 7), 

[5/1 5௮/77272-/2: ௧. சமானதை.] 

சமானம் 5௮727௮,பெ.(ஈ.) 1.ஒப்பு; 168655, 

60பவ]. 2. ஒத்துள்ளது; 48௭4 புள்ப௦ர் 15 60ப௮] 
0் 8௱ரிக. 

[5/0 54/77272- த. சமானம்] 

சமானரகிதம் சோ௱ச72-௭௪29/௧,  பெ.(ஈ.) 
ஒப்பற்றது; (௮1 சர்[௦் 15 11௦௦0௨2016 0 

பா௨௦ப௮160. 

[5/7. 5௮7272-7/2///22 த. சமானரகிதம்.] 
சமானாதிகரணசம்பந்தம் $௪/7721720 
2/22-8௮7௮102 பெ.(ஈ.) ஒரே தொடரி 

யத்தில், ஒரு பொருளையே பற்றிவரும் பல 
சொற்களுக்குள்ள தொடர்பு (சம்பந்தம்) 
(வேதா.சூ.117); 800051407௮! ஈஒ௮1௦ஈ, 1ஈ 8 
58॥116006, 014 40105 149 12 5806 



சமானாதிகரணியம் 

(௦21/0 பர் 0ொ4கான ௦௦0௦121015. 

சமானாதிகரணியம் 5௮27221௮1௮) 

பெ.(ஈ.) சமானாதிகரணசசம்பந்தம் பார்க்க 

(வேதா.சூ.117, உரை); 566 5௮12720- 

/2/27772-529/77,04702/7). 

[5/6 2477272004௮7௮0/22 த.சமானாதி 

காணியம்.] 

சமானார்த்தபதம் 2௮77474112-0222/77, பெ. 

(ஈ.) ஒரு பொருட்பன்மொழி (பி.வி.18); 

ஷ௦ாறுறா5, 05 வாறு 1௨ 58௧௬௨6 

வாரா. 

[5/0 ௮727௮10724,0202-2த.சமானார்த்தபுதம்.] 

சமானோதகன் 32712722௪2, பெ.(॥.) 

எட்டாந் தலைமுறை முதல் பதினான்காந் 

தலைமுறைவரையும், முன்னோர்கட்கு எள்ளுந் 

தண்ணீரும் விடுதற்கு உரிமையுள்ள 

தாயாதியர்; (160௮1) 800465 *௦௱ (௦ 62ம் 1௦ 

[௨ 141 060026, ஒர்னா066௦ 1௦ 720181 

௮012165 ௮160 [ர (௨ ர௮2ய௦0ா5//0 08 08 

பவ 651௮9150௨0, 85 ௦௦0௨௦160 ௦ப0 

11௦2110௦15 ௦7 நில்லா. 

[59/4 ௪௮47020422 த. சமானோதகள்.] 

சமிக்கத்தக்க 321//2-ட்1௮06௪), பெ.(॥.) 

செரிமானமாகக் கூடிய; 0102518016 (சா.அக.). 

சமிக்கை 2௪:௦4) பெ.(ா.) 1 செய்கை: 819௮, 

ஈரம், நஷர்பாடி, 85 மர்வா 04 6 8/65. 

2. குறியீட்டுப் பெயர்; 12௦0/௦௮/ 18௱ ॥॥ 81 0 

501806. 

[5/1 ௪௮/77-/7.22 த. சமிக்கை] 

5/7 பெ.(.) 

இயற்பெயர், தந்ைத பெயர், ஊர்ப்பெயர், 

குடிப்பெயர்களைக் குறிக்க வழங்கும் முதற் 

குறிப்பெழுத்து; 8 161187, ௦4148 ௭ [ார்ப்ல், 

0௦4௦0 ஈக ௦4 8 0650 0 14/0. 

த.வ. முன்னெழுத்து 

[814 சச௱-/2-௮௭: த. சமிஞ்ஞாட்சரம்/ 

217 சமிதைக்கிரிகை 

சமிஞ்மஞை 5௮/94) பெ.(1.) 1. சமிக்கை, 
1. பார்க்க; 866 82144) 2. பெயர் (த.நி. 

போ.25); ஈ4ா6, 80061511௦0. 

[5/4 9௮/77/722 த. சரிஞ்ை..] 

சமித்தம் 3௯/௮7, பெ.(1.) வேள்வி மண்டபம்; 

88௦0111௦௮1 ஈல!!. "நின்றதோர் சமித்தவ 
கண்டான் (கம்பரா, பொழிவ்றகுத. 427, 

[8/0 5௮/77-/001722 த. சமித்தம்] 

சமித்து 2௮௭:4/0) பெ.(.); வேள்விக்குரிய 

சுள்ளிகள் 5801171012! ரப. “கித்தேத்திய 

காவன் மன்னன் (பாரத.ச10ப2/.27. 

[8/6 5௮/72 த. சமித்து] 

சமிதி 2 பெ.(ஈ.) 1. அவை (சபை)க் 

கூட்டம்: 8560012110, ௦௦17818006. 2. கருமந் 

தொடர்ந்து பற்றாமைப் பொருட்டுக் கடைப் 

பிடிக்கும் ஒழுக்கமான நிறை; (9818.) 

[ன் (6 ௦052௩60100 வா 16 ரி௦ 

௦14 காவ. "கோபனரஞ் சமிதி தம்மம்” 

(பேருமரீ..29). 3. சமீகம் (யாழ்.அக.) பார்க்க; 

566 827/7௮. 

[6/0 5,2/77///2 த... சமிதி] 

சமிதை 82/0 பெ.(ஈ.) வேள்வி (யாகத்து)க் 

குரிய ஆல், அரசு, அத்தி, இத்தி, மா, பலாசு, 

வன்னி, நாயுருவி, கருங்காலி என்பவற்றின் 

சுள்ளி: 59071101௮ ரப, ௦7 புன்ர்ன் ௭6 8௭6 

1௨ 14105, 57/2., ச/ அப, சப்ப 1774 

0௮/22, பகற் ர/பாபப /2/ப/17௮7/ 

 ண்ணரியப் பலாசிள் கண்ணை சயரிறகது " 

(பெருங் இவா வனர.3, 74 

[9/7 ௪௪/2 த. சுமிதை./ 

சமிதைக்கிரிகை 227/0௪4-64/7௮ பெ.(.) 

மந்திரமுன்னிட்டு வேள்விச்சுள்ளிகளை த் 

(அக்னி) யிலிட்டு, வேள்வி செய்யுஞ் செயல்; 

௮௦4 ௦4 பாவி 880120 116 நூ 110100 

2௮.1௦ 6304௦4! இர் மரி க0றா௦0ா121௦6 

௱தாா25. சமிதைக்கிரிகை சால் புளிக் 

கழிப்பி (பெருங். இலாவான..5 :87] 

[5/6 ௪௮70/27274//0/22த.சமிதைக் கிரிகை..] 



சமிபாடு 

சமிபாடு 2௦22, பெ.(ஈ.) 1. செரிக்கும் 

(சீரணிக்கும்) காலம்; (16 [60ய/60 107 

0106500. 2. செரித்தல் (சீரணம்); 01065110. 

[சசி-பாரடு] 

[5/0 2௮/77 2 த. சமி] 

சமியன் சந்த, பெ.(॥.) அருகன் (வின்): 
(98108.) ௨௱்ள். 

[5/0 ௮௮71௪2 த. சமியன்.] 

சமிரத்தி சர்ப! பெ.(ஈ.) நிறைவு; ரீப!ா 655, 
ம்பாகோ௦6. “அன்னசமிர்த்தி'' (குற்றா.தல, 
சிப. 46) 

[5/4 5௮/77/0017,” த. சமிர்த்தி] 

சமிரணன் 2சரர்சாச, பெ.(ஈ.) சமீரணன் 
பார்க்க; 566 ச௱ர்சாசா. 'சமிரணன்றன் 
மதலை ” (சேதுபு, இராமதிர் 68) 

சமிராட்டு சர்ப பெ.(ஈ.) சம்மிராட்டு 
பார்க்க; 866 சசரக, "சுராட்டுமச் 
சமிராட்டு மானானே " (சேதுபு கோடிதிர்.48) 

[5/0 5௪71-72 த. சமிராட்டு,] 

சமீகம் 22௭/9௮, பெ.(ஈ.) போர் (ஆ.நி.); ௩௭, 
08116, 18%. 

[5/4 5௮/42 த. சமீகம், /] 

சமீசணம் 2௱/52ா௭௱ பெ.(॥.) ஆராய்ச்சி 
(யாழ்.அக.); 1ப651021௦. 

[5/4 827-/6௮022 த. சுமீசணம், ] 
சமீந்தார் 52௦27 பெ.(.) குடிகளிடம் 

தாமே வரி தண்டுதல் செய்து அரசுக்கு 
மொத்த வரி செலுத்தி (பூமியை) ஆள்வோர். 
26/0, 1800௨0 ௦01610 ஷா 1870- 
91௦ பேேளா௱ளார் 

த.வ. நிலக்கிழார் 

[ப். 22-௦5 த. சமீந்தார் ] 
சமீந்தாரி 5222 பெ.(ஈ.) 1. சிற்றூர் 

நிலச்சொத்து; 651816 61 ௮ 2604, 
2. சமிந்தார் பார்க்க: 565 52722 

216 சமீரணன் 

த.வ. நிலக்கிழமை 

[ ப. 2௮௩௦2௩ சமீநீதார் 2” த. சமீந்தாரி] 

சமீபம் 8௮௱்க, பெ.(ஈ.) அண்மை: 
டரி6காா655, நாலர்ொப்டு. 'நஞ்சமிபத்தில் 
வரவென்று” (மச்சபு,அ.திசி4) 

[5/4 22/77-/0௪2 த. கூரிபம்] 

சமீபலசணை 2௭1/6௪-/22௪௭௮] பெ.(ஈ.) ஒரு 
பொருளை உணர்த்துஞ் சொல் அப்பொருளினை 
அடுத்துள்ள பிறிதொரு பொருளை உணர்த்து 

வதாகிய இலக்கணை (சி.சி.பு.28, சிவாக்.); 

(ட௦0.) க்ஸ் ௦7 ச்சா ப்பன் 8௪௦0 
0௨0185 81 00/6௦4 வர்ர 15 ரா 1௨ வர்ண்ட் 

௦4 வர்கம் 14 ராவி 5/ர!ரி/25, 95 

/2/19424210/090-26/7 

த.வ. பிறிதுணர் இலக்கணம் 

[5/1.5௮710௪-4/215௮725 த. ௪மீபலசணை] 

சமீபலபசணை சீஈம்ச-௪௪ாக! பெ.(ஈ.) 
சமிபலசணை பார்க்க: 866 ௮77/0 

சமீபவிலக்கணை $771/62-1/-/21421௮] 
பெ.(ஈ.) சமீபலட்சணை பார்க்க; 566 
3௮17/0௪-/௪1௮௮ 

சமீபி-த்தல் சம், 4 செ.குன்றாவி.(4.(.) 
கிட்டுதல்; 1௦ 300௦2௦. ௦௦6 01௦56. 

ர. 5௮71/0/44, 

[5/4 ௪௮௭0௪ த. ௪17] 
சமீரணம் சச௱ர்சாகா, பெ.(ஈ.) 1. கிடாரை 

(மலை.); 861/1116 ௦810௨. 2. எலுமிச்சை; 
060௨௱௦1(6 08106. 

[5/. 5௮7-225 க. சமீரணம்] 

சமீரணன் 52ஈர்சாசா, பெ.(॥.) காற்றுக் 

கடவுள் (வளிச்செல்வன்); 8]£, 140-000. 
'சமீரணன் 

(கம்பரா..மாரீச 75), 

ய் ப் 77 
அைடைப்ப பள்சோ 

[5/4 527-222 த. ௬மீரணன்..] 



சமீரணி 219 சமுகங்கொடு-த்தல் 

சமீரணி ௮77720] பெ.(ஈ.) வளிமகன் (வாயு சமுக்கா* ௮௮/42 பெ.(.) சமுக்காக்குழல் 

புத்திரன்); ,2/9/77௪, 85 50ஈ ௦7 1/த,ய 
'சுங்கையுறாது சமீரா கேட்டு"! (பாரத, புட்ப 
79 

[5/0 சர்கார்” த. சமீரணி] 

சமீரன் 3௮772, பெ.(.) சமீரணன்(உரி.நி.) 
பார்க்க; 866 ரகாச, 

[8/1 ௪௮7-225 த. சமீரன்,] 

சமீன் 5௪௮1, பெ.(1.) சமீந்தாரி பார்க்க; 566 
5$௮7/70அ/ 

[பீ. 22 த. சமின்.] 

சமீனம் சச, பெ.(.) ஆண்டிற்கு 
ஒருமுறை உண்டாவது (யாழ். அக.); (8௮௪74 
ம்்ர்ள் 15 ௦00060 0006 ௨4/68. 

[59/7 5௮2: த. சமின:ம்.] 

சமூ மு பெ.(॥.) 729 யானைகளும் 729 

தேர்களும் 2187 குதிரைகளும் 3645 
காலாட்களும் அடங்கிய படை (சூடா.); (806 
ரா ௦015151400 ௦01 729 ௨௦0௮16, 729 

0811௦15, 2187 0565 80 3645 1001 

50101615. 

[5/1 02/77ப/5 த. ௪ம../ 

பழந்தமிழ் படைவகுப்பில் 99-97 கொண்ட 

நாற்படை அடுக்காகிய அணிவகுப்பு நிலவியது: 

299-729 யானைப்படை, தோப்படைகரும அதன் 

மூரம்டங்காகர்பு குதிரைப்படையும் (2:85) ஐம்மடங்காகபபே 

(3545) காலாட்படையும் ஐரு பெரும்படை எனப்பட்டது. 

(இதனை ௨ மொழிபானார் சமூ” என்னும் சேனையாகக் 

கருதிசனா? 
சமுக்கா' 8௮/2, பெ.(.) திசையறிகருவி 

(ம. றாகாராள'5 ௦௦0855. 

சமுக்காரம் 

சமுக்காளம் 

பார்க்க; 866 8௪/7ப/42-/-/ப/௪/ 

சமுக்காக்குழல் 3௮௱£ப/%2-/:/0/௪/  பெ.(ா.) 
தொலைநோக்குக் கண்ணாடி (வின்.); 

(61650006. 

த.வ. தொலைநோக்கி 

[5/0 கொப்? த. குழல் 2சுமுக்காக்குழல்/ 

52/77 ப44277, பெ. (ஈ.) 

தூய்மைப்படுத்தும் விழா (சமற்காரம்) 

(யாழ்.அக.); யா*41021௦௫/ 0620௫. 

[5ம் 527771-5-%2722 த. சமக்காரம்/ 

சமுக்காளக்கோட்டுப்புலி 5௮710/44/2-/ 

21/௦௦ பெ.(1.) புலி வகை (யாழ்.அக.); 8 

0 ௦4 102. 

[சமுக்காளம்-கோட்டுப்புலி] 

[ப கர௱ர்சாச 2 த. சமுக்காளம்.] 

52777 ப444/2/7, பெ.(ஈ.) 

சமக்காளம் பார்க்க; 566 22/7742142/4/77. 

சமுக்கு 270/4) பெ.(.) குதிரை மாடு 

முதலியவற்றின் முதுகில் இவர்ந்தூருதற்கு 
இடப்பெறுந் தவிசு: 580016. டப 

முதுகிடைச் சபரக்கிட்டேறி ” (திருப். 902). 

த... சேணம் 

/ப்.எாப்்சாச 2: த. சமூக்கு.] 

சமுகங்கா-த்தல் 22௱1ப9௮7-2-, 4 செ.கு.வி. 

(ம...) 1. அருள் (தயை) வேண்டிப் பிறரிடம் 

(சேவை) பணி செய்தல் (இ.வ.); 1௦ 5816 85 

௮160 101 1/பா. 2. ஒருவரது நல்ல நேரம் 

கிடைத்தற்குக் காத்திருத்தல்; 1௦ ௮14 ௦1௪ 

௦௦0௦10. 

[சழகம்-கா-த்தவ்] 

[6404 52/77-/77ப/72:த.சமூகம்] 

சமுகங்கொடு-த்தல் 5௪707௪14௦0, 4 

செ.கு.வி.(4:1.) தெளிவாயிருத்தல் (பிரசன்னம்); 

(1௦ ௮1180, ப560 2506௦11ப1/. அத்தருணம் 

தாங்களும்சமுகங்கொடுத்துச் சிறப்பித்துச் 



சமுகசேவை 

சொல்றுமாறு கேண்டுகின்றோம் '. 

த.வ. செவ்விதருதல் 

[சமூகம்-கொடு] 

[5/1 5௮௱-ப/0/022 த. சமுகம்] 

சமுகசேவை 8ச7ப72-28௮) பெ.(.) அரசன், 

குரு முதலானோரது ஆள்கணத்தில் (சன்னி 

தானத்தில்) செய்யும் ஊழியம் (வின்.); 5௭0 

வபா றொ 8/40, பொப, 64௦. 

[5/6. 5௮77-71ப/072-454/22 த. சமூகசேவை] 

சமுகத்தார் 5சரபசம்2பெ.(1.) அமைச்சர்கள் 

(வின்.); 00ப011015, 00பார்/65. 

[514. 5177-727௪: சமூகம் 2 த. சுமகக்தார்] 

சமுகம் 8௮92, பெ.(॥.) 1. இறையகம் 

(சன்னிதானம்); 8ப0ப51 658006, 98 ௦7 9 

(டு, பாப, 2. நேருரை (பேட்டி); 80010௦, 
ஙெ, 85 04 8 5பற6ாம.. அந்தம் பிரபுவின் 
சமுகம் கிடைக்கவில்லை. 3. பெரியோரை 
முன்னிலைப்படுத்த வழங்கும் மதிப்புரவுச் 
சொல்; 8 16 07 ர650600. ப8உ0 1 

2000655100 067805 ௦4 [லா 

[5/4. 52/77-77ப/27௪2 த. சமுகம்'] 

சமுகமளி-த்தல் 8ச௱பரசா௮/ 4 செ.கு.வி. 
(27.) நேரில் வருகை தருதல் (இலங்.): (0௦ 
658 0 ௨௱௦6/0). கூட்டத்திற்குப் பலா 
சமுகமளித்கிருந்தனர் . 

[சமுகம் அணி] 

சமுசயப்பட்டவன் 5217ப2)/2-0-0//202 
பெ. (ஈ.) சந்தேகக்காரன் பார்க்க (இ.வ.); 866 
௮௮702292-/6272, 

த.வ. யைமுடையன் 

[5/4. 5௪-8௮: 2 த. சமுசபம் 4 பட்டவன்..] 

சமுசயம் 3௭ா1ப8ஸலா, பெ.(ஈ.) 1 ஐயம்; 0௦ம், 
165194௦௭. 2. குற்றம் பற்றிக் கொள்ளும் ஐயம் 
(சந்தேகம்); 8ப50101௦ஈ. 

[5/4 5௮1-8௮2 த. சமுசயம்.] 

220 சமுசாரவாட்டி 

சமுசயவாதி 8௪70/22/2-6201 பெ.(ஈ.) 
எதனையும் ஐயுறுபவன் (சந்தேகிப்பவன்) 
(வின்.); 806016. 

[5/1 52/77-82)/2-1/207772 த. சமுசயவாதி] 

சமுசாகி சப] பெ.(॥.) தொந்தரை; 

165. அவனுக்குச் சமுசாகி அதிகம் 

(கொ.:/, 

சமுசாகிசெய்--தல் 5௪/77ப22942-,1 செ.கு.வி. 
(31.) 1. மனநிறைவு (திருப்தி) செய்தல்: (௦ 

59116. 2. போக்குச் சொல்லுதல் (இ.வ.); 1௦ 

01/6 62546 ஓவா. 

சமுசாரக்காரன் 22/71ப.52:2-4-4627:22, பெ.(£.) 
பெரிய குடும்பத்தை உடையவன் (இ.வ.); 9 

௮ ஈஸா 8 18106 ரொட்டி, 

த.வ. பெருங்குடும்பி 

[5/01. 5777-52 2 த. சமூசாரம்-காரன்.] 

சமுசாரபந்தம் $௮/77ப5௮:2-0௮7027, பெ.(.) 

இல்லற வாழ்க்கையில் கட்டுப்படல்; 0010806 

௦ ௱வா160 186 (சா.அக.). 

த.வ. குடும்பக்கட்டு 

[5/4.577-54:2-0:470172::5. ௬ழசாரபுந்தம்] 

சமுசாரம்' சப, பெ.(ஈ.) 1. உலக 
வாழ்க்கை; ௫௦6 ௦4 பாக 6051800௦06; 
மய. 176. “சழுசாரத்தின் புத்தி 
நீங்குமாறருளும் பார்ப்பதி” (விநாயகபு.2. 73. 
2. குடும்பம்; 18. 3. மனைவி (இ.வ.); 14/16. 

[5/1 5௪177-௪2122 த. சுமசாரம்'] 

சமுசாரம்* ச௱ப-5௮௮1 பெ. (ஈ.) 
1. சமாசாரம் (நாஷஞ்.) பார்க்க; 866 
5௮22. 2. பொருண்மை, செய்தி 
(விஷயம்); ௦ப511655, 241410. உன்ணிடத்தில் 
ஒரு சமுரசாரம் சொல்ல வேணும், 

[5/ம். 5௮77222722 த. சமுசாரம்.] 

சமுசாரவாட்டி $௮71ப2௮:2-0-20 பெ.(1.) 
பெரிய குடும்பத்தையுடையவன் (இ.வ.); 9 
றொ லர ௨ (8௦6 ரீகார்டு, 

[5/4. 24/77-5௮22 த. சமூசாரம் - ஆட்டி] 



சமுசாரவாளி 221 சமுத்திரகலசநியாயம் 
சமுசாரவாளி ரப£ன்௪--சர. பெ.(॥.) | சமுத்தி' சரபர் பெ.(ஈ.) சமிர்த்தி பார்க்க; 

சமுசாரக்காரன் பார்க்க (இ.வ.); 566 

52/17/5742) 

[5/4 54/77-94722 த. சுமூசாரம் * த. ஆரி] 

சமுசாரவிருத்தி 5௮/7/2௮2-ஈ7௩/4 பெ.(£.) 

குடும்ப நிகழ்ச்சி (4.); ரகா 081௦5 ௦ 

0௦106115. 

[5/1 5277-5472 7777-2. சுமசாரவிநத்தி ] 

சமுசாரி 3௪1௦5௮7 பெ.(.) 1. இல்வாழ்வான் 

(கிருகத்தன்); [௨0 02150, ௭௦ ப5௨ 

1௦/88. 2. சமுசாரக்காரன் பார்க்க; 566 

52/77ப5212/27. 3. குடியானவன்; 

பபதட்காறொகா, லாரா. 4. கரும (காமத் 

தொடர்புடையவன்; 016 [014620 17 06 006 

01 ர்க 85 ௨ ர65பமழ ௦1] காரா. 

"சேதனன்றான் சமூசாரியோ "(௪7.27 வரபா.று]/, 

த.வ. குடும்மி 

[5/8 5௮7-547 த. சமூசாரி.] 

சமுசாரிக்தொழில் 2௮7ப5௮/-10/4 பெ.(॥.) 
உழவுத்தொழில்; ஈப50 கோ. 

[௪07௫ £.ரி4- தொழில்] 

[51.5277-52/7 2 த. சமூசாறி] 

சமுசாரிமகன் 5௮7 ப2அப_29௪ பெ.(.) 

நல்ல குடும்பத்திற் பிறந்தவன் (வின்.); ராக 

௦௦1 ௦1 900௦0 18. 

[சமுரசாரரி-பாக-ன்] 

[5/4 5477-5௮/7 2 த. சமூசாரி] 

சமு௬ு 3௮௱7ப£ப, பெ.(ஈ.) 1. கலகக் கூட்டம் 

(யாழ்.அக.); 8601/௦ப5 ௦ 101௦ப5 ௮55௭௦3. 
2. துராலோசனை (வின்.); 651 ௦௦பா5ஓ, 9101. 

[5/1 5௮77-௮/2 த. சமுசு.] 

சமுசுசெலுத்து-தல் 52/77 ப.5ப- 52/ப//10/-, 

5 செ.கு.வி.(../.) கெடு சிந்தனைபடி நடத்தல் 
(₹.) 16 ஐப் 1௨ ௦ 1" ல௦பரி௦ஈ. 

[சடுசு-செலுத்து-] 
[5ம் 54/77-௮/ : த. சமூக] 

566 52/77//1/4 

[5/1 9417770077/ 2 த. சுமத்தி] 

சமுத்தி* ச௱ப் பெ.(ஈ.) சமசை பார்க்க; 596 
52/77 

சமுத்திகட்டு-தல் 52/77 ப1162//ப-, 

5 செ.கு.வி. (1.) செய்யுளின் முடிப்புறுப்பை 

நிறைவு செய்தல்; 1௦ ௦௦1616 8 5825௦0. 

[சமுத்தி-கட்டு-] 
[5/8 54/77/0017/ 4 த. சமூத்தி] 

சமுத்திபாடு-தல் ௮7ப//42.20/-, 5 செ.கு.வி. 
(.) சமுத்திகட்டு--தல் பார்க்க; 566 24/77ப14- 

42770, 

[சமுத்தி-பாடு-.] 
[5/ம். 52/7770077/ 2 சுமத்தி] 

சமுத்திரக்கடம்பு பப்/௪- ௩௪0௭70 
பெ.(1.) வெண்கடம்பு (1..); 8695106 [வா 

௦9. 

[5/4 527ப0127420222/77022 த. சமுத்திரக 

கடம்டுபழ 

சமுத்திரக்கல்லுப்பு 2௮1ப//42-4- 4௮1000, 

பெ.(ஈ॥.) கடலினுள் பாறைகளில் உறைந் 

திருக்கும் கல்லுப்பு; 1001 881 10பா0 ௮00670 

1௦ 12 5பா7206 01 10015 914 16 6௦1100 ௦7 

[6 863 10 ஙா 1 15 பேர ௦பர் (சா.அக.). 

[சூத்திரம் -௮.௮-௨ 7] 

[5ம் கஅபா 2 சமூத்திரம்/ 

சமுத்திரக்கபம் 8௪௱ப/4/௪-/64௪௦௮/77, பெ.(.) 

சமுத்திரகோசம் பார்க்க (மூ.அ.); 566 

52/71ப11/2-42.94777. 

[5/1 5௮/70/0072 * (௪02 2 த. சமுத்திர்கபம்/ 

சமுத்திரகலசநியாயம் 22/77//4/2-4௮2252- 
[4)/5/7), பெ.(॥.) கடலில் நிரம்ப 

நீரிருப்பினும் முகக்கும் முகவையளவே நீர் 

கொள்ளுதல் போலும் நெறி (சி.சி.8, 13, 

சிவாக்.); றார01ற016 ௦7 85688 80 0பற, 



ச *கிரகோசம் 

பல்ல 176 180 ல் 16 (௦16006 ௦0௦ 

லோ 9௦பொ6 (5 ராார்60 1௦ ௦065 ஈாளார்க! 

08090], 85 116 ௦பழ ௦8 010 டு (6 ௦ 

6௨25 பா€ 04 84/௮1 ௦ப0 3 1௮106 பே௮ார்டூ 

18 84/212016 ॥ஈ (6 568. 

த.வ. நாழிமுகப்பு நெறி 

[5/1. பள் * த. கலசம் * /7)/27/2 

2 த. சமுத்திரகலச நியாயம்] 

சமுத்திரகோசம் 5௮/71ப////2-024/77, பெ.(£.) 

கடனுரை (வின்.); பேபிஎ18/ 0௦1௦, 85 560186. 

[5/1. 52/7ப0127/0922 த. சமுத்திர 

கோசம்.] 

சமுத்திரச்செடி 52௱பர்1/2-0-0௪1 பெ.(ஈ.) 

சமுத்திரப்பாலை (பாண்டி.); 6/60லா( 0660௪. 

[சமுத்திரம் செடி] 

[5/4 52/77பம72.2 சமுத்திரம்] 

சமுத்திர சித்தி 82௱ப0/2-0/14 பெ.(ஈ.) ஆரால் 

மீ (மலை.); |8௱றாஷ, மா௦வா6். 2114௦ 

உ॥ரா.௱ ௦-௩ ள்௦00212 80ப16௦(9. 

[514 5௮77ப0125/007)6 த. சுமூத்திரசித்தி] 

சமுத்திரசு ண்டி 22/77ப112-யாற் பெ. (ஈ.) 
கிளிஞ்சில் (வின்.); யல ௫௦ ப௦௦. 

[சமுத்திரம்-சுண்டி-] 

/ 5/7. பர் 2 சமுத்திரம்] 

222 சமுத்திரப்பாலை 
சமுத்திரசோகி ச௱ப(/2-ச291 பெ.(ஈ.) 

சமுத்திரப்பாலை (மலை.) பார்க்க; 886 .. 

52/77ப/1/72-0-02/4 

[5/0.52/77ப072 45025 த.சமூத்திறம் - சோகி] 

சமுத்திரத்தானம் 5௮/77ப/1/2-/-/274/7) 

பெ.(1.) கடலாட்டு; 869-0௮1 (சா.அக.). 

சமுத்திரதோயம் 5277ப//472-/2/௮7, பெ.(ஈ.) 

முடக்கொற்றான் வகை; |6586ா 0௮11௦௦ 516, 

5.01., 0810/050 ராப 

(சா.அக.). 

2062508105 

[5/4 52/77/0724) த. சுழத்திரதோயம்] 

சமுத்திரநாதம் ொப2-2௦௮, பெ.(ஈ.) 

முப்பு; (1 அள்வு) பொர, 6658௭௦௦ 5௮11 0 

6 ஈாு/80௦ ரிரா66 5௮115 (சா.அக.). 

சமுத்திரநீலக்கல் 22/77ப//1772-/7//244௮1 பெ.(1.) 

நீலப் பவளம்; 8001ப5 (சா.அக.). 

சமுத்திரப்பச்சை 

பெ.(॥.) சமுத்திரப்பாலை பார்க்க; 866 

521 பப12-0-02௮ 

5/77ப//1/72-,0-,0220௮)] 

சமுத்திரப்பழம் 3௮௱ரபர1/2-0-0௮/2, பெ.(1.) 

கடல் மீன்: ஒட ு-1(௨1. 

சமுத்திரப்பாலை 58௮௱£1ப/472-2-22/4] பெ.(ஈ.) 

மருந்துக்கொடி வகை ((...); லா ௦66061, 

ஈ.௦1., ஆடு ௨ 80601082. 

[சமுத்திரம் - பாலை] 

[5/7 52ர1ப்22 த. சமூத்திரம்.] 



சமுத்திரப்புளியன் 

சமுத்திரப்புளியன் 52/7ப//72-0-0ப0/௪ற, 

பெ.(1.) இரிக்கி (இ.வ.); 5/1 000. 

[5/.5௮/77/0725த.சமுத்திரம் 4 த. புளியன்.] 

சமுத் திரபகவான் 52/77ப////202721/29, பெ. 

(ஈ.) சமுத்திரராசன் பார்க்க; 566 22777ப172- 

775277. 

[50 2௮/77பம72-0/7202147- த. சமத்தி 

[த. பகவான் 2 5ம். 072021/47/7,] 

சமுத்திரம் 5௮77412447), பெ.(1.) 1. கடல் (பிங்); 

569, 0௦681. 2. ஒன்றையடுத்துப் பதினான்கு 

சுன்னம் கொண்ட பேரெண் (பிங்.); 8 ஒறு 

1806 ஈப௱ாு6, ௦16 101060 0 10பார்62ா 

0௨%. 3. சமு (பிங்.) பார்க்க; 596 52/7]: 

4. மிகுதி; 1819௨ பகடு, வ்பாகோ0. 

5. சமுத்திரதோயம் (வின்.) பார்க்க; 569 

52/77 ப/1172-00)/2/77. 

[5ம் 52/77ப0722 த. சமுத்திரம், ] 

சமுத்திரமட்டப்பாரை 2௪77ப///42-/772112-0- 

நின்ன பெ...) கடல் மீன் வகை; 8௨/40 ௦7 

8௦51, கோலு. 

சமுத்திரராசன் 3௮௱பப்ர2-125௪0, பெ.(॥.) 

கடற்குரிய கடவுள் வருணன்; |/27/7௮7, 176 

569-000. 

[5/4 ச௮௱பப்ச12/௪2 த. சமூத்திரராசள்.] 

(த. அரசன் 2 51 [2/௪] 

223 சமுத்திராப்பழம் 

சமுத்திரலவணம் 5௮/77ப//2/2-/21/2772/77, பெ.(.) 

ஐந்து உப்பு (பஞ்சலவணத்துள்) வகையுள் . 

ஒன்றாகிய கடலுப்பு; 569-5௮1, ௦16 ௦7 ௦௪/9௪- 

/202/72177, 0.1. 

த.வ. கடலுப்பு 

[54% 52/77ப/0727/202172] 

சமுத்திரவருணக்கல் 2௮/77ப/472-0/2701/0௮142) 
பெ.(ஈ.) (கடல் நிறம் போன்ற பச்சைக்கல்) 

படிகப் பச்சை (வின்.); 6ரூ//, 85 6வா0 568 - 

0126. 

[சமுத்திரம் - வருணம் 4 கல் . ர் 

[5/6 5௮/77ப/0125த. சமுத்திரவருணக்கல் ..] 

த. அண்ணணும் 2 51. 1/27/74 

சமுத்திரவருணச்சிலை 521ப/1142-02/07௪- 

2-2420 பெ.(ஈ.) 1. சமுத்திரவருணக்கல் 

பார்க்க; 8686 2௫/77ப/1/2-/27172-/--/2% 

2. கருங்கல் வகை; 8 சா1ஒ*ு ௦4 ாகார6 510௨6. 

[5/4 5௮/770/01271/2/724 த. சிலை] 

த. வண்ணம் 2 1. 12/72 

சமுத்திரவிலாசம் 22/77ப1072-0/22௮77, பெ.(.) 

தன்னைப் பிரிந்திருக்கும் தலைவனைக் 

குறித்துத் தலைவி கடற்கரையிலிருந்து 
புலம்புவதாகப் பாடும் சிற்றிலக்கியவகை: 

0௦ 1ஈ உள் க௧௱௫௦௨ா (8 0 16 

562-911016 12 0/8 560௭0. 

த.வ. நெய்தல்நிலப்பா 

[9/0 2௮77ப01240/25.2-2த.ச(முத்திரவிலாசம்./ 

சமுத்திராந்தம் 2ச௱ப/ர270௮. பெ.(ஈ.) 

1. சிறுகாஞ்சொறி; உரக! ஊம் ஈச. 

2. பருத்தி (வின்.); 110188 001100 நலா. 

3. சாதிக்காய்; ஈப1ரா60. 

சமுத்திராப்பச்சை 5அப11/2-0-020020 பெ. 

(ஈ.) சமுத்திரப்பாலை (வின்.) பார்க்க; 566 

52/77ப1112-/0-,0/2 

சமுத்திராப்பழம் 5௮70ப1142-0-,0௮/277) பெ.(.) 

கீழைத் தீவுகளினின்று மருந்தின் பொருட்டுக் 

கடல் வழியாகக் கொண்டு வரப்பட்டதாகக் 



சமுதாடு 
கூறப்படும் குந்தளப்பழம் (வின்.); 8 60/0௮] 

பிம் 5210 1௦ ர8,/6 068 மா௦பரம் 1௦ 0018 

11௦௦ 1/6 68512 (88005. 

த.வ. குந்தளப்பழம், கடற்பழம் 

[5/152/77ப0120/7௮/170047/188. 5௮/77/0712 

-0-04/2702 த. சமுத்திராப்பழம்.] 
சமுதாடு 2௮ப2220, பெ.(ஈ.) ஈட்டி வகை; 

080081. “வேல்சமுதாடு வீரவார் காட்டுதல் "' 
(ப(ரத.பா;....20). 

[0. அளி: த. சமுதாடு.] 

சமுதாளி 3௪237 பெ.(॥.) சமுதாடு (வின்.) 

பார்க்க; 566 585/77ப2201. 

சமுதிதபிரயோசனம் 52/77ப0102-0//௮- 
/05௮/12177, பெ. (॥.) பகிர்ந்துண்ணுகை 

(௩.0.); றப ௦0 5/6. 

[5/1 52/77ப01/௪ * ஐ௮ள௪:த. சமுதித 
பிரயோசனம், ] 

சமுயமினி ௧ -௪-ஈ௱௱ பெ.(ஈ.) காலனின் 
தலைநகர் (சி.போ.பா.2, 3, பக்.206); 45 
0801௮. 

[5/1. 527-/2ாார7/2 த. சமூயமினி] 

சமுவரம் 5270-0௮7௮, பெ.(॥.) சம்வரை 
(சி.போ.பா.அவை. பக்.40) பார்க்க: 86௦ 
52/77/27௮2 

[5/1. 5277-2722 த. சமுவரம்.] 

சமுற்கம் சமக, பெ.(ஈ.) இரண்டு 
அல்லது பல அடிகள் சொல்லளவில் ஒத்தும் 
பொருளளவில் வேறுபடட்டும் வரும் மிறைக்கவி 
(வின்.); 518028 [ஈ ஈர்ர௦் 14௦ ௦ ௬௦6 (- 
௦85000 (ஈ 50பா0 பர் 01442 11 5675௨ 

த.வ. பொருள்முரண் அணி 

[5/1. 52777-ப௦-ர22 த. சமுர்கம்,] 

சமுற்பவம் 3௪௱பாற2௦௪௱ பெ.(॥.) பிறப்பு 
(யாழ்.அக.); 6106, ஊர. 

[541. 5௮70-ப௦-௪25 த. சமூற்பவம்.] 
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சமுன்னதி 521௪௮1] பெ.(ஈ.) செருக்கு 
(அகந்தை) (வின்.); 5617-0000, 81௦0௮1௦6. 

[5/61. 54/77-ப/7/7௮1/5 த. சமுன்னதி] 

சமுனையம் 2௪77ப7ஷ2, பெ.(ஈ.) ஈரம்: 
ஈ௱௦ி64பா6 (சா.அக.). 

சமூ ளோம் பெ.(॥.) சமு (சங்.௮க.) பார்க்க: 566 
54/77. 

சமூகக்காடு 2௪௱0௪-/6/200  பெ.(ஈ.) 
ஊராரின் தேவைகளை நிறைவு செய்யவும் 

சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கவும் பொது 
இடங்களில் வளர்க்கப்படும் காடு: 50013] 

1௦125107 (கிரியா.). 

த.வ. பொதுக்காடு 

[5/6 சொ த. சமூகம் 4 த. காடு] 

சமூகசேவகி ச(ர2-288௪] பெ.(ஈ.) 
குமுகாயத்திலெழும் சிக்கலைத் தீர்த்தல், 
ஏழைகளுக்கு உதவுதல் போன்ற ஊழியத்தில் 
ஈடுபட்டுள்ள பெண்: ௮9 ஙு 50014] 

மா (கிரியா.). 

த.வ. பொதுநலப்பணிமடந்தை 

சமூகம்' 2௪07௮77, பெ.(ஈ.) திரள்; 8556௱01/ 
ஈய்(ப06. 'சுரசஞூாகமும் "(பாரத.குருகுல...77) 

த.வ. குமுகம், மன்பதை 

[5/4. 52/771722 த. சமூகம்'] 

சமூகம்” ௭௭7௮, பெ.(ஈ.) தேர், யானை, பரி, 
காலால் என்பவை மும்மடி கொண்ட படை 
வகுப்பு (திவா.); 9 044/151௦ஈ ௦7 வா எரு 
518110 07 1166 ற 196 பா் 60 ப!௨௦0 

1௦1 52120௮ 

[5/7ு. 2 த. சரசும்.] 

சமூகவாதம் 2072-௦22௪,  பெ.(ஈ.) 
கரணியத்தின் கூட்டமே காரியமாம் என்று 
கொள்ளும் (வாதம்) தருக்கம் (சி.போ.பா.2, 2, 
பக்.142); ௨ 000476 ஏர்/ள் ௦105 1624 102 
611601 15 8/௱ற நு (0௨ ௨091699716 ௦71 115 
090585 80 ஈ௦10 ரா௦ா6. 

[5/1 5௮109௪ -/202 த. சமூகவாதம்.] 



சமூகவியல 

சமூகவியல் (௪௫) பெ.(ஈ.) குழுவாக 
வாழும் மனிதர்களைப் பற்றியும், சமூக . 
அமைப்பைப் பற்றியும் ஆராயும் படிப்பு; 
5001010090. “சரகியல் தறை/சகவியல் 
பேரிய (கிரியா... 

/சரகம் * இயல்] 

[5/7 527772 5 த. சமூகம் ] 

சமூகவிரோதி சர௮-॥0௦1 பெ.(ஈ.) 
குமுகாயத்துக்குக் கேடு விளைவிக்கும் 
செயல்களில் ஈடுபடுபவர்; [80161867, 

2ாங்50௮ வள் (கிரியா.). 

த.வ. பொதுநலப்பகைவன் 

[5/0 54/77/7727 170017 5. சவகவிரோதி] 

சமூகனி கஞ்சா பெ.(॥.) துடைப்பம் 
(யாழ்.அக.); ௦௦௦௱. 

[5/8. 5௮/77-0௮7/5 த. சூகி] 

சமூலம்' 2௮77227, பெ.(॥.) வேர்முதல், இலை 
யீறாகவுள்ள எல்லாம் (தைலவ.தைல.41); 
6, வி. 

[5 ௪2-/77422 த. சமூலம்] 

சமூலம்” 32௮-7.ம்5/77, கு.வி.எ..(804.) முழுவதும்; 
வ 

[9/5 52-/770/2 2 த. சூலம்] 

சமேதராக ரச, கு.வி.எ. (804) 

(அ.வ.) (மணவினையர் (தம்பதி) ஒன்று கூடி 

இணைந்து, உடனிருக்க; (௦1 ஈவா160 060016) 

1௦091௭, (௦7 0005) வாற கான் ரர5 ௬௭௪ 

௦௦501. 'தசங்கச் த.ம சமர கதி 

திருமணத்திற்கு வந்து சிறப்பிக்குமாறு 
கேட்டுக்கொள்கிறேன்/ வள்ளி தெய்வானை 
சமோதராகக் காட்டியறிக்கும் மாரன் படம்” 

(கர்ப்ப. 

த.வ. உடனாக 

[5/ம ௪௮7724 2 ௬. சமேதர் - ஆக] 

சமேதன் ௮77202. பெ.(॥.) கூடியிருப்பவன்; 
றவ, 8855001816. “அ்பைசமேதனா 

யமாதலினால் (சங் ௮௧. 
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த.வ. உடனானி 

[5/4. 52/772/22 த. சமதன்.] 

சமேதார் 2௪22 பெ.(ஈ.) படையதிகாரி 
(சுபேதார்)க்கு அடுத்த அலுவலன்; |ஈ018 

ஈரிரஷு ௦/௦ ௦7 1௨ ரகா ௦4 1/பர்ரளார், 

88௦0 1௦ 16 5பம்௨04. 

த.வ. சாமந்தன் 

[ப. /௮17724272 த. சமேதார.] 

சமைதார் 8௮௭௮9௮; பெ.(ஈ.) சமேதார் (வின்.) 

பார்க்க; 866 5௮/77222: 

சமோகி சோ] பெ.(.) அடிக்கடி ஒருவர் 

கையிலிருந்து மற்றொருவர் கைக்கு மாறி 

துய்த்தாளப்படும் ஊர் (கிராம) நிலங்கள் 14.,&. 

(௩.1.); மாபா பர்ப் பர்/௨0௨ ௦ /லா05 ௦7 

௨௦௦௱யா்ட 86 ரல ரப வடு பாமக 

0511௦010௫1! ப்ர பங்மா. 

த.வ. காலநிரல் ஆள்நிலம் 

[5ம் 52/772-ம/72/2 2 த. சபரி] 

சய்யம் 2௯௫௮77, பெ.(ஈ.) சருக்கரை; 5ப0௮1 

(சா.அக.). 

சயகாசரோகம் 5$2,27222-729௮/7, பெ.(.) 

நுரையீரலில் ஏற்படும் புற்று நோய் 

(சயரோகம்); 3 1படஊ௦ப/ன 015625 0௦7 1௦ 

(பா95-2 81௦௮௬) 00௦5பா00௦ ௦: றரம்/55 

(சா.அக.). 

த.வ. ஈரல்புற்று 

சயங்கொண்டசோழமண்டலம் 8௬௮-- 
40772-020/2-/7721704௪777,  பெ.(॥.) முதலாம் 

இராசராசனது சிறப்புப் பெயரால் வழங்கிய, 

தொண்டை மண்டலம்; (1.14..14.&.297) 

7 0/722772702277 081160 9112 [௨ 5பா 

டவா€ீ ௦01146 ௦௦/௧ பார ௩௮/௨ ௩௨. 

த.வ. வெற்றிகொண்டசோழன் 

/5/%/2/2௧.சயம்-கொண்ட*சோமமண்டலம்] 

சயங்கொண்டசோழன் ர /(0129- 
௦2௦/௪, பெ.(.) முதலாம் இராசராசனின் 

சிறப்புப் பெயர்களுள் ஒன்று (5.1.1.11, 7); 9 



சயங்கொண்டதொண்டைபண்டலம் 

௩9]2-1%9/௨ 1. 

[5/0/27/2 2 த. சயம் - கொண்டசோமன்.] 

சயங்கொண்டதொண்டைமண்டலம் 
5௮)/௮/1-/0772-10109-/7121027, பெ. ) 
சயங்கொண்டசோழமண்டலம் பார்க்க 
14 51/ள்.315); 566 22௮7-407229-20/௪- 
[772/704/2/71. 

[5//2/22 த. சயம் *- கொண்ட கொண்டை 
மண்டலம்.] 

சயங்கொண்டமண்டலம் 5௪௪/-/௦- 
/772/104௪177, பெ.(ஈ.) சயங்கொண்டசோழ 
மண்டலம் பார்க்க (1.14..14,&.390): 566 
௮2)/5/7-/0702-£0/2-112171292 1. 

[5/01./2)/2 2 த. சுயம் - கொண்டமண்டலம் / 

சயங்கொண்டான் 82௪7-6222, பெ.(ஈ.) 
11-ம் நூற்றாண்டினரும் கலிங்கத் துப்பரணி 
இயற்றியவருமான புலவர்: 16 201௦1 ௦4 105 
4௮/792//ப-0-0௮21 111 0. 'ரணித்தேரா் 
சயங்கொண்டான் " (கணிப்பா., 

/சயம்-கொண்டான்.] 

[5/0 /௮/௪ 2 த. சயம்] 

சயசய 59/2-8௬, பெ.(ஈ.) வெற்றி குறித்த 
வாழ்த்து மொழி; ஐமா. ஈவு றல பர்ளு 
811600 ௦!' - 8007658560 (6 (05 8௮0 
01691 0615008065. 

த.வ. உகேஉகே 

[514. /2)27/92)25 த. சயசய, ]] 
சயசீலன் 52௪-57௪, பெ.(ஈ.) வெற்றிச் 

செல்வன்; 41௦1017605 0௭50. 

[5/1. /௮/2748/௪ 2 த. சயசீலன் ்  
சயசெம்பு 5௪,2-2௨ஈ1மப பெ.(ஈ.) மாசுடைச் 

செம்பு; 1ஈ1ஐபா௨ 0௦008 (சா.அக.). 

சயத்தம்பம் 5௪௪-/-(27௦௪, 
வெற்றித்தூண்: பபப 
'சயத்தம்பம் பல தாட்டி” (கலிங், 70) 

[5/4. /௮/2-491212 

பெ.(ஈ.) 

0௦1ப௱ஈ. 

த... சயத்தம்பாம்] 
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சயந்தன் 

பெ.(ஈ.) 
பாரதத்திற் கூறப்படும் சிந்துநாட்டரசனும் 
துரியோதனன் தமக்கை கணவனுமான வீரன் 
(பாரத.பதின் மூன்றாம்.117); 9 197௦ ௦01௦0 
11/௪2/7௮22, (பாரு ௦7 1௨ 81 பொப 
பாறு கார மா௦ரா-[-180. நர 
(2./:0077௮7. 

[5/4 /௮/௪௦-/20722 த. சயத்திரதன்.] 

சயதம் 55௪227, பெ.(.) 1 உடம்பில் அரத்தக் 
கேட்டினால் ஏற்படும் கண்டமாலை, சயநோய் 
முதலியன; 81 101009171௦ 010௦0 0156286 
0௦௦0 1பட6ா06, 81பராக 0 50707ப/௮: 
11615 616. - 7ப௨70ப/௪ 0/6௪௮9௦௦. 
2. இடுப்பெலும்பின் ஒரு பகுதி; (19௮1 ஐ௦ஈ௦ஈ ௦7 
ய்€ [0 0006 (சா.அக.). 

சயதரன் 29௪௭௪௪, பெ.(ஈ.) கலிங்கத்துப் 
பரணித் தலைவனான முதற் குலோத்துங்கன் 
சிறப்புப் பெயர்; 8 8பாரரா6 ௦4 40/5//பரரச, 
7. 16 061௦ ௦74 4அ/17௪17/-0-0௮121/ 

[5/0 /2)/2-017௮1222 த. சயதரன் ] 

சயதாளம் 5௪-௪௪, பெ.(ஈ.) ஒன்பது (நவ) 
வகை தாளங்களுள் ஒன்று (திவா.); (14ப5.) 9 
ஷ் 017 1௱6-௱௦௨5ப16. ௦6 ௦7 21௪- 
(2/7, 0.1. 

[5/1 /௮/௪ 2 த. சயம் - த. தானம்] 
சயந்தகுமாரன் ௮௮:௮702-41774:27, பெ.(.) 

சயந்தன் (சிலப்.3, 2, அரும்.) பார்க்க: 596 
521/0 

[5/1. /௮/௮7/2-/பர]2122 சயந்தகுமாரன்- 
த. குமரன் 2 51/1. குமாரன்.] 

சயந்தமம் 2௮/௮2௭7௪7,  பெ.(ஈ.) சாதி 
அடையாளம் (லிங்கம்; அபுா௱ர்(0- 
ப/5ப/ற ன 07 ராச௦பறு (சா.அக.). 

சயந்தன் ஆனா, பெ.(ஈ.) இந்திரனின் 
மகன்; 1॥078'8 50. "இந்திர சிறுவன் 
சயந்தருகெளா" (சிலப் 3: 779) 

[5/4 னா சயந்தன். ] 
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சயந்தி கணா பெ.(ஈ.) 1. பிறந்தநாட் 
பெருவிழா; ப்லே ௦௭21௦. 2. வாத 

மடக்கி (மலை.); '8/170-1/121. 3. சிற்றகத்தி 

(தைலவ.தைல.89); ௦௦௱௱௦௱ 565080. 

த.வ. வெள்ளணிநாள் 

[8/0 னர்? த. சயற்தி] 

சயபத்திரம் 8)2-0௪1017247), பெ. (ஈ.) 

தருக்கத்தில் தடைவிடைகளை முறைமையாக 

ஆய்ந்து அவையோரளிக்கும் வெற்றியாவணம் 

(பு.வெ.8, 19, உரை); ோரிர10216 01 800655; 

[60010 ௦1 0௦01811005 பா் 6 1 வ] 

06018100 ௦7 5 (62160 0௦பா௦ர். 

த.வ. நாநலவாகை 

[5/1 (2 /7௪022 த. சயபத்திறம்/ 

சயபருவதம் 22/2-0௮/ப/02௦2௪/7, பெ.(॥.) 
- காவிரியாறு தோன்றும் மலை; 8 ௱௦பார்வா£. 

"து.ம்பம்பூத்த சயபருவத மடுிலே " 

(இரா.மநா..பம்...2]). 

[5/7 5௮/7/2-4/2712/22 த. சயபரவதம்,] 

சயபித்தம் 22௪-9//4௪, பெ.(॥.) (வின்.) 

எலும்புருக்கி நோய்; 1பட60ப10515. 

[சுய * மித்தம்/ 

[5/4 46422 த. சமம்] 

சயபேரி 8௪-௦௮ பெ.(॥.) சயபேரிகை 

பார்க்க; 566 9௪)/2-0279௮. 

த.வ. வெற்றிமுரசு 

சயபேரிகை 5௪72-2474 

முரசு; ெப௱ ௦1 104௦0. 

பெ.(ஈ.) வெற்றி 

த.வ. வெற்றிபேரிகை 

[சய -* பேறரிகை.] 

[51ம் (2 2: த. சயம்] 

சயம்! கா, பெ.(ஈ.) 1. வெற்றி; [ஈ/ப௱றர், 

4௦௫. 'தண்ணீர்ப்புந்தா் சயம்பெறவைத்தும் ” 

(திருவாச...2, 58). 2. கதிரவன் (சூரியன்) 

(அக.நி.); 5பா. 

[5ம் ௮22 க. சுயம்] 

சயம் 8௭௪௮, பெ.(.) 1. சயரோகம் பார்க்க; 

566 82)2-1072/77. 'சயற்தான் பிரமேகம்” 
(ந்ரொயகபு.29, 6.2), 2. சிதைவு (வின்.); 14/2516, 

1085. 

[3/0 46222 த. சயம்] 

சயம் 2௪௪77, வி.எ.(800.) தானாக; ௦4 ௦65 

௦/1 800010. “சயமே படிம தலைதின்றார்” 
(இில்.திரு.வாய2, 70, 2). 

[5/6 51/2):2/712 த. சயம்] 

சயம்பு காம்ப, பெ.(ஈ.) 1. தானாக 

உருவானது (நீல. வேதவாத.3); ௮4 ௭/௦ (5 

5611-5518. 2. சிவன் (பிங்.); 5/௪. 

3. பிரமன் (உரி.நி.); 272/7772. 4. அருகன்; 

சீராக். சங்கர சன் சுயம்பு” (சிலம் 70, 7557. 

த.வ. தான்தோன்றி 

[5/1 5022/77-ம/972 ஐ. சயம்பு 

சயம்புலிங்கம் 82)/௮77.9ப-//44/77, பெ.(1.) 

திருக்கோயிலிலுள்ள இலங்கத்தொன்று 

(சைவச.பொது.431); 016 07 ,9274779-//]2௮/7. 

[5ம் லு/ா7-ம்/74/4//172த. சயம்புவிங்கம்/ 

சயமகள் 3822-7292 பெ.(.) 1. (வெற்றிக் 

குரிய பெண்) கொற்றவை; பிபா 85 

0000895 ௦14 41௦1௦௫. 'கைமகச் சயமகள் 

(தே௨ர..582, 7]. 2. இரட்டை (மிதுன) யோரை 

(திவா.); 98! ௦7 16 200150. 

ரீ 

[சயம் -மகார்..] 

[8/0 /௮/22 த. சுயம்] 

சயமங்கலம் 8௬௪-1௮1, பெ.(ஈ.) 

ஒள்ளூரியம் (வைடூரியம்) போன்ற கண்ணும் 

பல நிறத்தினையுமுடைய குதிரை (சுக்கிரந்தி. 

317); 8 0186 ௦7 14211609160 0010பா வார்ம் 

65 66 045 80/6. 

/சயம்-மங்கலம்.] 

[5/4 ஸு 2 த. சயம்] 

சயமரம்' 5௯/௮-77௮:௮77, பெ.(ஈ.) தன் விழைவு 

வரைவு (சுயம்வரம்); 5687-0016 ௦1 8 

ப்பம் நூ ௨ றர௦655 0 8 கேபறர்(6£ ௦7 



சயமரம்” 

9 /69யட/௨ ௦4 8 0ப!(௦ 8858 ௦74 5ப/(05. 

'சயமர மறைது பேனும்" (சூ.ளா..மற்திர. 119). 

[5ம் 51/2)/2777-/2722 த. சயமரம்/ 

சயமரம்” 82:௪-ஈ௮௮, பெ.(॥.) வெற்றிக் 

குறியான தோரணம்; [1ப௱றர வ! 8௦. 

'சத்திசையஞ் சயமரங் கோழத்து" (தி், 
பெரியா. 1 1 5), 

[சுயம்--மரம். ] 

[5/1. /2/22 த. சயம்] 

சயரோகம் 882-29௮, பெ.(ஈ.) சயமித்தம் 

பார்க்க; 566 22/20/1217. 

[5/1 52):87709௪ 2 த. சயரோகம்] 

சயலட்சுமி 5௪)௪-/௪/2பா7] பெ.(ஈ.) கொற்றவை; 
[6 000655 ௦4 9104௦௬. 

[5/4. /௮/௪4/48 7/2 த. சயலட்சுமி] 

52)/2-1/22/௮/ பெ.(ஈ.) 

மாலுலகத்தில் (வைகுண்டத்தில்) திருமால் 
கோயிலின் வாயில்காவலரான இருவர்; (6 
/10-061165 0ப8ா010 1௨ 61௮15 67 
//27/59 7651060106 ௮1 (ச-(2/277/2/2127 
பரந்தாமன் சீர்ப் புனைமணி வாயில் 
காததபுகழ்ச் சயவிசயா் "(பாகவ7 1 2) 

[5/. /2/270727/22 த. சயனிசயா் ர] 

சயனக்கிருகம் 52,௪௪-/-/7பர2, பெ.(.) 
பள்ளியறை; 0௦60-0௦. 

[5/0 22/௮7290௪ த. சயனக்கிறாகம்] 

சயனம் 8௪௪. பெ.(ஈ.) 1. படுக்கை (திவா.); 
060, 000௦0. 2. படுத்திருக்கை; 00 00௨. 
(9110 1651. 3. உறக்கம் (நித்திரை) செய்கை: 
51660100. 4. புணர்ச்சி: லய பாகா. 

[5/4 8ஸ௮/௪122 த. சயனம்] 

சயனாதனம் 2/௮2227௪௱. பெ.(॥.) 
ஓகவிருக்கை (யோகாசன) வகை (தத்துவப். 
109, உரை); ( 52%௮.) 8 40016 005101. 

[சயனம்*அ தளம். 

[8/4 ஊனு சுபனம்] 

சயவிசயா் 

229 சயிதான் 
சயனாதி 8/௮/20 பெ.(॥.) கனவு 

(சொற்பனம்); 068௱ (சா.அக.). 

சயனி-த்தல் 8௪:, 4 செ.கு. வி.(ூ.|.) 
1. படுத்தல்; 1௦ |16 001848, 1916 [65ர. 
2. கண் வளர்தல் அல்லது (நித்திரை) 
உறங்குதல்; 1௦ 51662. 3. புணர்தல்; (௦ 18/6 
56008] 1(6£0௦0பா56. 

த.வ. உறங்கல் 

[5/7. 8௮/௮௪ த. சயணி-.] 

சயனிப்பு 8௬௪௦௦ பெ.(ஈ.) 1. உறக்கம் 
(நித்திரை); பா. 2. புணர்கை; [6 8௦ 07 
51916 ௦4 “வரர 1600 பா56, 0026112(௦ 
(சா.அக.). 

[5/ம. 52/72 2 த. சயனிப்பு] 

சயி-த்தல் 39%, 4 செ.குன்றாவி.(.(.) 
வெல்லுதல்; 1௦ 0௦00௭. 'சலங்கொரடு சித்த 
உனை ” (சேதுபு.கத்தர. 7/0) 

[5/1 /2)7 2 ஐ. சுரி] 

சயித்தகம் ்/௪9௪, பெ.(ஈ.) சிற்ப நூல் 
முப்பத்திரண்டனுள் ஒன்று (இருசமய. 
சிற்பசாத்.3); 8 16818௦ ௦ஈ 8ா௦1/(601பா6, ௦16 
௦1 32 3/0௪-ப/ 

[5/1 செ/2122 த. சயித்தகம்] 

சயித்தம் 22/27, பெ.(.) அறிவன் கோயில் 
(சைத்தியம்); பீபப0/51 (8௱ற!6. 'வானோங்கு 
சமயத்து வாலொளிச் அபித்தம்' (மனறிமே, 
28. 737) 

[5/4 1/2 த. சமித்தம்.] 

சயித்தான் 88/2 பெ.(॥.) பேய்; 891௮, 
வெரி, 

[பீ. 5/7௮12472 த. சயித்தான்.] 

சயித்தி ஸர் பெ.(ஈ.) அரசு (சங்.அக.); 010. 

[5/0 20:22 த. சமித்தி] 

சயிதூன் 3, பெ.(ஈ.) ஒலிவை 
யெண்ணெய்; ௦1146 ௦41-௦11 ௦16ப௱ 
(சா.அக.). 



சயிந்தம் 

சயிந்தம் 8௪)77287, பெ.(ஈ.) 1. இலிங்கம்; 
வளர். 2. இந்துப்பு; 1004-5811 ௦7 8100 

5௮91 (சா.அக.). 

சயிந்தர் 3௮2௯ பெ.(.) சிந்து நாட்டினர்; 
060016 ௦14 58/0. “ஜிராடரார் மமிற்தா 
சுரிந்தாகசோ " (கஸிங்.977)), 

[5/1 5/7077ப/ த. சூரிந்தா] 

சயிந்தவலவணம் ௬-7020/2-/20/2/1௮7, 
பெ.(.) ஐந்துவகை உப்பில் (பஞ்சலவனத்துள்) 

ஒன்றும் சிந்து நாட்டில் உண்டாவதுமாகிய 

கல்லுப்பு வகை; 8 10 ௦1 00% 8௮111௦பா0 

110, ௦6 ௦1 ,9௪/45-/21/2/72/77, 0.14. 

[5/7. 5௮/7072124/21/2/722 த. ௪மிந்தவ 

ஐ வாம்,] 

சயிந்தவி 5௪7௯17 பெ.(7.) ஒர் (இராகம்) பண் 

(பரத.இராக.55); (14ப5.) 8 506011௦ ॥௨100- 

(06. 

[8ம் 5௮/701721/5 த. சயிந்தனி] 

சயிரேகம் 3௪59௮/77, பெ.(॥.) மேக வண்ணக் 

குறிஞ்சி (மலை.); ஙா ரோல[த பப ஈவி॥ 

0/6. 

[5/ம் 5௮72/௮(௪2 த. சயிரேகம்.] 

சயிலகோபன் /2-602062, பெ.(॥.) 

(மலைகளின் மீது சினமுடையவன்) இந்திரன்; 

|ஈ08, 85 ௦0௨ ரு மிர் ௱௦பார்கா5. 

'தர௮வைச் சயிலகோபனும் (கம்பரா. 

௫6/21706), 

[8/4 3௮/௪4/0௦௪2: த. சயிலகோபன்..] 

சயிலநீர் 3ஆ௪-ச், பெ.(.) 1. தூய்மையான 

கங்கை; டபாஉ ௫௮(6. 2. பாறை நீர்; 100/- 

2167 (சா.அக.). 

[சுபிலம்--நீர். ] 

[8/4 சகம்] 
சயிலவருக்கு 3ஆர்2-2/ப/40, பெ.(॥.) மலை 

விளை மூலி; ஈா௦பாரவி ஈம் (சா.௮க.). 

[8ம் கச - பழச ௮ த. சயிலலருக்கு..] 

229 சாக்கா 

சயிலங்கமாலை 3௭௪/172-/772௮) பெ.(.) 

வெட்டிவேர் (மலை.); 0ப50ப5 01855. 

சயிலம் 32௮7, பெ.(॥.) மலை (பிங்.); 
ஈ௦யா*வா. 

[5/1 52/22 த. சமிலம்] 

சயிலாதி' 822 பெ.(ஈ.) (மலைகளுள் 

முதன்மையானது) கயிலை (பிங்.); 14(. 6௮/25, 

95 [6 101611051 ௦1 ௱௦பா18[6. 

[5/ம. 5௮/2 2 த. சிலம் *- ஆதி] 

சயிலாதி* 8௭௪2 பெ.(ஈ.) (சிலாதனுக்குப் 

புத்திரன்) நந்தி; 11801, 800 ௦7 5209. 
"சயிலாதி-வாய்மொழியம் " (காஞ்சிப்பு. 

குபர.20)) 
[54ம் 54/2075 த. சமிலாதி!] 

சயிலுப்பு 82//220, பெ.(ஈ.) வளையலுப்பு 

(மூ.அ.); 01555-9ஐ॥. 

[5/0 5௪1௪ 2 த. சமிலம் 4 உப்ப 

சயிலேகம் 2௮/29௮/77, பெ.(.) ஒரு நறுமணப் 

பண்டம்: 8 140 0717807௮11 25, ௦16 ௦4 32 

ராராக(ர௮ 'எண்ணுஞ் சயிலேக மின்புமுகு 

(சிலம் 6) 7277 உரை]. 

[6/6 5௮:22 த. சயிலேகம்/ 

சயு 5௪/0, பெ.(1.) 1. பெரும்பாம்பு; 619 811216. 

2. மலைப்பாம்பு; ரா௦பா!2 812/6 (சா.அ௮க.). 

சாக்கராகசுமரி 3௮/427292-2477௮/7 பெ.(1.) 

மூத்திரப்பையில் கல் உண்டாகும் நோய் 

(இங்.வை.); 919461. 

[9/4 கொள2429714172 த. சர£க்கராகசுபாரி] 

சார்க்கரா கசொ௱்ளாகதி பெ.(॥.) நோய் வகை 

(1/1...) (1/420.) 0வ1/0ப1ப5. 

சர்க்கரைபேரி 44௪௮௦7 பெ.(ா.) பேரி 

வகை (இ.வ.); 8 (10 ௦1 068. 

சர்க்கா 27 பெ.(ஈ.) கையினால் நூல் 

நூற்கும் கருவி ராட்டினம் (0.50.டி.!.1, 264); 

௮௦ 80 க ௨௫. 

த.வ. இராட்டை 

[ப. 2௮7/0722 த... சாக்கா. 



சர்க்கார் 

சாக்கார் சோ்ச 
9௦வஊா௱ளா!. 2. தாழ்வாரம் (வின்.); ப6லா02 
பர 8 510010 (007. 

[ப. 5௮4/2 த. சாக்கர்] 

சாக்கார்காரியத்தன் 222-/20௮//27, 
பெ.(1.) அரசு அலுவலன் (உத்தி யோகஸ்தன்); 

ப௦ 56ங ளா. 

[0.௮ “0௪-02 5 த.சர்க்கார் 
காரியத்தன்.] 

சர்க்கார்தட்டி கோர்சா/௪/ பெ.(ஈ.) அரசு 
(சர்க்கார்) உத்தரவு பெற்று கடை முகப்பில் 
வெயிற்படாதபடி இடும் தட்டி (இ.வ.); |(.. 
5068 904 பர௦ர 011014 581௦4௦, 5068, 
ரா ௦07 ௨ 80௦0-௧100. 

[சாக்கா *தட்டி..] 

[0.. 8௮447 2 த. சரக்கா] 

சர்க்காரூழியம் ௨2-0௪, பெ.(ஈ.) 
ஊதியமின்றி அரசாங்கத்துக்குச் செய்யும் 
வேலை (ஈ.1.); 4௦14 0016 100 பேனா! 
பர*)0ய1 ாணபா எள். 

த.வ. அரசுகழியம் 

[சாக்கா ஊழியம்] 

[0ி. 5௮/47 * சரக்கா] 

சர்க்கில்தார் 5௧/27 பெ.(॥.) நாட்டின் 
செயலலுவல் புரியும் அலுவலன் 
(உத்தியோகத்தன்) (இ.வ.); 660ப11/6 041௦௪ 
॥ ௦06 ௦4 3 016. 

[£. 20/22 த. சாக்கில் - தார்] 
சாக்கீல் 8௪௱0/ பெ.(1.) மராட்டியர் ஆட்சியில் 

அரசியற் பணி செய்து வந்த அமைச்சர் (௩.7): 
6 ஈரக் ௦ ச்சர மரக 465160 நரா 
08181௮! ௦௦101 ஙா சொர்க, பாச 
1/8 வேளார் 

[0. ௮7௮72 த. சாக்கில் / 
சர்க்கூட்டு 5௮//40//) பெ.(ா.) ஊர்சுற்றுச் 

செலவு (பிரயாணம்) (இவ: (௦பா. ஸ்ப 
[£. ௦0ப/2 த. சர்க்கூட்டு] 
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பெ.(ஈ.) 1. அரசு;; | சர்க்கெல் 2௮5 பெ.(ஈ.) சர்க்கீல் (௩.1.) 

சர்ப்பகேது 

பார்க்க: 566 82 

/0. 5௮/14/7௪74 2 த. சர்ச்கெல்] 

சாக்கோடு 2௮-/-/00, பெ.(ஈ.) சர்க்கூட்டு 
(இ.வ.) பார்க்க; 866 820170 

சாக்கோணம் 3௮-27, பெ.(.) 
மலைமகள் (சாமளாதேவி) திருவீற்றிருக்கும் 
அறுகோணவிருக்கை; 8 16800௮! ஈ௮0/௦5] 
பொ 1௦௱ார 16 8691 ௦7 16 0000655 
59௭418. 

சாத்தி-த்தல் 5௭7, 4 செ.குன்றாவி.(ம.(.) 
வாயாலெடுக்கை; 4௦/4. “சீறி மிகவே 
சாத்திக்கும் ” (பாலஉா. 9:37], 

[5/7 0/7௪/015 த. சாத்தி] 

சாதார் சோ பெ.(॥.) அரசாங்க 
மேலதிகாரிகளுள் ஒருவன்; 8 ௦111௦8 ௦7 
[211. 

[0.. 52702725 த. சர்தார்] 

சர்நாமா 2௪௭௪ பெ.(ஈ.) மேல்முகவரி 
(விலாசம்) (0.6); 5பற6ா850101101, ௮00655 
௦7 9 161167. 

[ப். 5௮1747122 த. சர்நாமா..] 

சர்ப்பகேது 5௮1௦௦2-/22/ பெ.(॥.) அரவக் 
கொடியோன், துரியோதனன்: 22047௮, 
95 ரஸா 8 0௨௭ மர 5601-௨௨10. 
தன் மைந்தனையு மு.டனேவின ன் 
சாப்பகேது" (பாரத.பதின்மூன்றாம். 87] 

[54. 5௪0௪-2102 த. அர்ப்பகே த] 



சர்ப்பயாகம் 
சர்ப்பயாகம் கறச௪-/29௮,  பெ.(ஈ.) 

பாம்புகள் சாகும்படி செய்யும் வேள்வி (யாகம்) 

(பாகவத.); 890117101௮] £/1€ 10 116 06511ப௦14௦ 

௦17 5025. 

த.வ. அரவவேள்வி 

[5/4. 52/024)/2742 த... சாப்பயாகம்] 

சர்ப்பராச்சி 2௪௦௦௮:22௦/ பெ.(॥.) பீநாறிச் 

சங்கு; 80011 4௦1/௱௫1௨. 

சர்ப்பராசி ௪௮௦௦௮-724 

(சங்.அக.); 6205. 

பெ.(1.) நாணல் 

[9/4 5௮/0-725/2 த. சர்ப்பராசி] 

சர்ப்பராட்சியம் ௪௦௦௪-721௮, பெ.(.) 

அக்கமணிக்காய் (உருத்திராட்சம்); ௦11/௦ 

ாோ-&/2௦௦௮0ப5 1ப௦௦ப!௪1ப5 (சா.அக.). 

சாப்பணனை ௮௦௦௪௯௮) பெ.(.) ஏய்ப்பு; 

[17001013, 0602201100. 'சாமங்கடோறு 

மிவாசெப்பும் பூசைகள் சர்ப்பணையே ” 

(பட்டிசாத். பொது: 44), 

[5/4 2௮௦௦௮/௮2 த. சப்பை] 

சர்ப்பாராதி றச் பெ.(ஈ.) 1. கருடன்; 

பாரு (016. 2. கீரி; ௱றபா0௦௦56. 

3. மயில்; 069-000% (சா.அக.). 

சர்ப்பாரூடம் 2௪௦௦௮22௮77, பெ.(1.) கணிய 

(ஆரூட) வகை (தஞ்.சர.1॥/, 34); (&5401.) 9 

௩௦06 ௦1 நா601011௦7. 

[5/1 ௧௮/௮௮-௮-1ப/29௪௮2 த. சாப்பாரூடம்.] 

சாப்பிராசி மாச பெ.(.) உணவு, 

உறைவிடம் முதலியன உதவுகை (வின்.); 
வவட ௮00௦௬௦0௪1௦, 6%௦.; 8பறறடுர0. 

[பூ. 5௮ம்௮2//2 த. சர்ப்பராசி.] 

சர்ப்பி 2௦/ பெ.(ஈ.) நெய்; 066. 
'சாப்பிசமத்திரம் 

[5/ம். 5௮0/2 த. சர்ப்பி] 

சர்ப்பிராகி கறார் பெ.(॥.) சர்ப்பிராசி 
பார்க்க; 566 2௮224 

/2௨5. 5௮/ம்௪-72//2 த. சர்ப்பிராகி] 
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சாப்பிராயி சரத் பெ.(ஈ.) சர்பிராகி 

பார்க்க; 566 27220 

சர்பத்து 22௪/௦, பெ.(£.) சரபத்து பார்க்க; 
866 898190911ப. 

[ப. 5/92/0௪/2 த. சாபுத்து:] 

சர்பரா 2௮௮ பெ.(1.) உணவு முதலியன 
உதவுகை:; நபா. $பறறடுாாா0. 

'சாபராவுக்கெளப் பொரு் பறிச்தாவள் 

(௫.௮) 
/பீ. 5௮/5௮:2/72 த. சர்பறா./ 

சாபராசு 5௮௪-220, பெ.(ஈ.) (80/.) 

புகழ்பெற்ற (வின்.); 015410ப/5760, 18௱௦ப5. 

[. 52/727222 த. சாபராசு..] 

ரீ 

சார்மம் 8௮7727, பெ.(.) சருமம் பார்க்க; 566 

521712. 

[5/0 ௦௮77௮72 த. சாபம் / 

சர்மா 527772 பெ.(1.) பார்ப்பனர் (பிராமணார்) 
பெயர்களின் பின் சசர்க்கப்படும் பட்டப் பெயர்; 

௦௦171௦ 11046 8௨0060 81 1௨ ஊர் ௦8 ஈஃ 

௦4 இக்ரா. 

[5/0 சா த. சாமா,] 

சார்மாசனம் 2௮72227௮17, பெ.(.) 

சருமாசனம் பார்க்க; 566 :2/7/77.2.54/77. 

[5/4 2௮772772-55/122 த. சாமாசனம்] 

கூ. அதனம் 2 5/1. 2-5௮௮72. 

சர்வஅக்கிரகாரம் 2௪௱௪-௮47௪௪௮௮, பெ. 

(ஈ.) முற்றூட்டாக (சர்வமானியமாக) விடப்பட்ட 

இறையிலி நிலம் (பிரமதாயம்) (௩. [.); 411௨06 

01௮160 ௦ ோ௭்௱த5 126126. 

[8/ு5௮7௩௭72012-71422௧.அ/௨ருக்கிர் காராம்] 

சர்வஇனாம் 32௪-௮77, பெ.(ஈ.) சர்வ 

மானியம் பார்க்க; 8566 2௮௱௪-77210:௮77. 

[54ம் ௪௮௭240. 172772 த. கர்வுஇனாம் ] 

சர்வஉத்தரவு 2௪௩:௮-ப//௪7௪0, பெ.(ஈ.) 

விருப்பப்படி உத்தரவு முதலியன எழுதிக் 

கொள்ளும்படியாக ஒருவனுக்குக் கையெழுத் 



சாவக்கியானம் 

திட்டுக் கொடுத்த தாள் (பாண்டி.); 08716 
௦06, 519060 080௭ 9 (௦ 8௮ 065௦ 

1௦ நார் ர5 ௦ொ ளாக ௦ ர். 

[சாரவம்--உ த்தர] 

[5/0 5௮2 2 த. சர்வம்] 

சார்வக்கியானம் 527௪-2௮, பெ.(ஈ.) 
முற்ற (பூரண) பேரறிவு; (௦.) ௦௱!501800௨. 

[541. 52௪ /747௪-2 த. சாவக்கிபானம்] 

சர்வகடையம் 2௪௦௪-௪௭, பெ.(ஈ.) 
கையணி வகை (0878.); 8 8/0 ௦74 650616. 

சாவகர்த்திருத்துவம் 3௮௩௪-/அ-ரப/1/2 
பெ.(॥.) எல்லாவற்றையும் இயற்றுந் தன்மை; 
08/6 (௦ 016816 ௮ 14105. 

[5/1. 5௮௭-//்-/22 த, சர்வகாத் 

திருத்தும்] 
சர்வகலாசாலை ௪ஈ௪-/௮/2-22௪ பெ.(ஈ.) 

பல்கலைக் கழகம்; பரஙாவடு 

[சார்வம்-கலை-*சரலை] 

[54 ௪௭௩௪22 சாவ 2 த. கலை 2 58% கலா 
2 த. கலா] 

சாவகலையகராதி 5௪௪-(௮ )/-2927201 
பெ.(.) எல்லாக் கலைகளையும் விளக்கும் 
அகராதி (பாண்டி.); 8ஷ/01௦09201௮. 

[சார்வம்-சலை- அகராதி] 

[5/0 9௪௩௮2 சாவம் ர] 

சாவகாடி 5௮7௪-4207 பெ.(ஈ.) கடும் புளிப்பா 
யிருக்கும் ஊறுகாய் (காடி) (இ.வ.); ஒரூ 
51009 91160௮. 

[சார்வம்-காடி..] 

[5/. 5௪௩௪௮2 சர்வம்] 

சாரவகிரகணம் 2௮/2-/4/72927௮7, பெ.(ஈ.) 
வான கோள்களின் முழு மறைப்பு (கிரகணம்) 
(0.6. ௦1௮] 601056. 

த.வ. நிறை ஒளிமறை 
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சார்வகொள்ளை 27௪-/௦// 

சாவசாட்சி 
[5/1. 5௮//27072/0௮122 த. சாவகிரகணம்,] 

பெ.(ஈ.) 
முழுக்கொள்ளை (இ.வ.); ௩4௦/6 5௮16 பச 

/சாவம்- கொள்ளை] 

[5/ம. 52712 சாவம்] 

சர்வசக்தி 5௪௩௪-2௮] பெ.(ஈ.) முழு (சர்வ) 
வல்லமையுடையவன்; (16 ப/ர௦ 18 ௦0௦1ம். 
'சாவசத்தி திரித்ததாகையாலே (திரு ிருத், 
27 வயா. 

[5/4 527/2-452/0/2 த. சர்வசக்தி] 

சர்வசத்திமத் துவம் 2௪7௪-௪௪//472/-11௭77, 
பெ.(॥.)பெருவல்லமையுடைமை 
(விவேகசிந்.பக்.4); ௦௱ரு௦(00௦6. 

[55௮72 2-/0077௪/- 1/4. சாவசத்தி 
மதிதுவம்./ 

சர்வசங்கநிவிர்த்தி 52௩௪-5௮//7--க்ர்ர[் 
பெ.(.) எல்லாப் பொருளினும் பற்றுவிடுகை; 
£8௱பா0௮14௦ஈ ௦74 வ மநு 165. 'கவசங்க 
திவித்தி வீத தபோதனா்கள் "(40.௪7.2 25) 

த.வ. முற்றாகப்பற்றறுத்தல் 
[5/1.527/2-5௮/1927/17175 ௧. சாவசங்க 

நிவிர்த்தி] 
சர்வசங்கபரித்தியாகம் 5௪௩௪-52/19௪- 

2௮1/29௮77, பெ.(ஈ.) சாவசங்கநிவிர்த்தி 
பார்க்க; 566 5௮7/2-5௮/472-7///7/ 

[5/(. 5௮1/2-59௮//02 ௮0/22 2 
ஐ. சாவசங்கபரித்தியாகபம்] 

சர்வசங்காரகாலம் 3௮71/2-2/19272-/2/2/77, 
பெ.(ஈ.) உலக முழுதும் அழியுங்காலம்: 196 ஞெ 
௦4 பாங்க 5௮! 0651ப௦11௦, 116 [200503 

த.வ. பேரழிவுக்காலம் 

/் சா£வாசங்காரம் காலம்] 

/5/௩5௮7/2 *59,2/77-/௮/:22சா/வசங்காரம் *-காலம்] 
சாவசாட்சி 2௮72-8212] பெ.(ஈ.) (எல்லா 

வற்றையுங் காண்பவர்) கடவுள்; 600, 85 
௦௦8௩0 ஓரா. 

[5/1 5௮௩௪-9267 க. சாவசாட்கி] 



சர்வசாதகம் 233 சாவதாரி 
சாரவசாதகம 3௮2-280௪7௮ பெ.(1.) | சர்வசுவதானம் 5௪ஈ௪-2:0:௪-22ரச7, பெ.(£.) 

1. எல்லா வகையாலும் உதவியாவது; 1197 
பார் 15 ரவிறர்ப் ர வேரு பு, 

2. வேங்கை (மலை.); 851 |ஈ௦18 (௦. 

[5/6 5௮/1/245.2017௪422 த. சாவசாதகம். ] 

சர்வசாமானியம் 22௯7௪-527727ந௮77, பெ.(£.) 
மிகப் பொதுநிலையானது (சாதாரணமான து); 

ரா று ௦௱. 

/5/ம 22/275427727/22 ௧. சவ சாமாணிபம்] 

சார்வசாரம் சச-52௮, பெ.(ஈ.) 

நூற்றெட்டுப் நிடதங்களுள் ஒன்று; 8 

ப0௮/520, 06 ௦7 108. 

[$ு் 52/2-92/22 த. சாவசாரம்/ 

சாவசாரமூலிகை 5௪௪-2௮2 பெ. 
(ஈ.) கற்றாழை, நீராரை, சிறுசின்னி, பற் 
பாடகம், வெள்ளறுகு, வல்லாரை, பெருங் 

கரந்தை, விஷ்ணுகாந்தி, சிவனார் வேம்பு 
ஆகிய ஒன்பது மூலிகைகளுக்கு வழங்கும் 
பொதுப்பெயர் (தைலவ.தைல.135, 38, உரை); 9 
086௮ ॥8௱%6 170 11௨ ஈராஊஉ றாக! 

ஈ€ப/0௮! காரக, ப12., கோாகிவபார்ச் 
50 ப502/-0.202/77, /2/2/ பப, (௮/௮74 

வப-6௮/௮7029] ப ப-ர21701 502 

(/6777.2ம 

த.வ. ஒன்பான்மூலிகை 

[சாவும் சாரும் மூவிகை.] 

[5ம் ௨௮௩௪ 2 சாவ] 

சார்வசித்திரசம் 5௮7௪-9/4722௪77, பெ.(.) 
மருந்து வகை (பதார்த்த.1214); ௮ ௨௦016. 

[5/4 5௮7௩௪7540/7/7/2522 த. சர்தித்தி ரசப்] 

சார்வசித்து 2௪௩௪-௮1, பெ.(ஈ.) வட 
மொழியாளரின் அறுபது ஆண்டுகளுள் 
இருபத்தொன்றாவது; 17௨ 21513762௦4 16 

பற் 0016. 

[5/4 5௪௩௪-//2 த. சாவசித்துபு 

சார்வசுதந்திரம் 82ஈ:௪-20/227072/7), பெ.(ஈ.) 

முழுவுரிமை; 80501ப16 9ம். 

[5/-42௮௪4௪0௪-ர௪ரர்ச த.சங்ககுதந்திராம்] 

எல்லாச் சொத்தையும் கொடுத்துவிடுகை; 

0௦1௭4௦ ௦7 065 ஊார்ரடீ 0௦0 வரங். 

/சாவசுவ(ம்)-தானம்.] 

[5/0 5௮௪ * 50/2 - த. சர்வசுவற்ம்).] 

சார்வசுவாதீனம் 527௮-2ப2279௮7, பெ.(ஈ.) 
1. சர்வசுதந்திரம் பார்க்க; 866 5௪7௪- 

௮(/0470112/77. 2. முற்றும் கட்டுப்படுதல்; 

20501ப16 ௦௦1101. 

[5%1. 2௮/22/2072 த. காவசவா 
தீம்] 

சாவஞ்ஞத்துவம் 3௮7௮/77௪//ப0௮77, பெ.(ஈ.) 
முற்றுமுணர்ந்தவனாயிருக்குந் தன்மை; 

ஊொனொ0௦௦. 

[5/0 527:2-//92-/22 த. காவஞ்ருத்துவம்/ 

சர்வஞ்ஞதை 2௮7௮/72௦2] பெ.(॥.) (முற்றறி 
வுடையோன்) கடவுள்; 00, 25 0591. 

[5ம் 5௮௩௮-22 த. சார்ச். 

சர்வத்தியாகம் 2௪௪-/-/சர௮7, பெ.(£.) 
முற்றத் துறக்கை; ௦௦0166 ரஊாபா௦20௦ஈ. 

[5/7 சுப 22422 த. சாவுத்தியாகம்.] 

சர்வத்திர 582௱சர்ரச, வி.எ.(80.) எங்கும்; 
வேளுக்௪6, 1 விறு 0956. 

[6/0 5௮௩2-22: த. சாவுத்திர.] 

சர்வத்திரரும் 227௪/1/27ப//7, 

எல்லாரும் (இ.வ.); ௮॥! 060016. 

[5ம் 5௮௮-022 த. சாவத்திரரும்/ 

சர்வதா 3௮௩௪௦8, கு.வி.எ.(90.) எப்பொழுதும், 

24 எ1 15, 1/6. 

[5ம் ௧௮2-022 த. சாவதா, 

சர்வதாரி ௧௪2௮7 பெ.(॥.) வடமொழி 

யாளரின் அறுபது ஆண்டுகளுள் 
இருபத்திரண்டாவது; 16 220 362 ௦7 (௦ 

பெறா 60/06. 

[5/ம 2௮௪-074 த... சாவுதாரின்.] 

பெ.(ஈ.) 



சர்வதும்பால--இனாம் 

சர்வதும்பால-இனாம் 3ச௭௦2ப1529- 
02, பெ.(.) அரசு முத்திரையோடு கூடி 

உரிமையைக் கொடுக்கும் ஆவணம்) 

(சன்னது) மூலமாகப் பிரித்தாளும் இறையிலி 

நிலம் (௩.1.)) 18ம் ரொாலார60 வாட்ட பார 

8 பொட்லி8 ௦ 8820. 

[5ர. 5௮௩௯௭0. ரீபாம்2/2740. ரசாஃ 

த. சர்வதும்பால-இனாம்] 

சாரவதுமாலா 2௪௩௪-3722, பெ.(ஈ.) 
சாவதும்பால-இனாம் (வின்.) பார்க்க: 866 

52/1/20//77,9.2/2-//7.2/77. 

[5/ம். 527427020//77.04/25 த. சாரவதுமாலா.] 

சர்வதேசம் 5௪௭௩௪-2522ஈ7, பெ.(.) அனைத் 

துலக நாடுகள்; 11620௮, உலக வங்கி 

ஒரு சாவதேச நிறுவனம் / இந்தச் கருத் 
தரங்கில் சாவதேச நிபுணாகாசர் கலந்து 
கொள்வார்கள் ” (கிரியா... 

[9/0 527௪ * த. தேயம் 

த. சாவதேசம்.] 

சர்வதோபத்திரம் 5௪௩:௪2௦௪1/17௮7, பெ.(ஈ.) 
1. மிறைக்கவி (தண்டி.95, உரை); 9 142042511௦ 
ளி! 0௱0௦51401. எல்லாப் பக்கங்களிலும் 
போர் புரியுமாறு அமைக்கப்பட்ட படை வகுப்பு 

(வியூகம்); காஷ் ௦14 81 வார மார் ராரா ஈ 
8॥ 601105. 

2 தேசம் 2 

[5/1. 5சஙளர0-ம்/)௪ய்22 த. சார்வதோ 
புத்திரம்] 

சாவதோமுகமா--தல் 2௮/11/210777ப௮/7.2-. 
௦ செ.கு.வி.(1.1.) எல்லா வழியிலும் நோக்கி 
நிற்றல்; 1௦ 1806 வ] 8601௦5. 'ஊிமலமுமாப்ச் 
சாவதோமுகமாயிருச்கிறர சிவஞானம் 
(சி.௪170, 5, மறைஞா.., 

த.வ. பன்னோக்கு முகமாதல் 

[5/1. 527௪10-77ப/02- க. சாவதோ மூகம் 
* ஆ-தல்,] 

சர்வப்பிராயச்சித்தம் 5௮712-0-02/௪௦ 
24௮47, பெ.(ஈ.) எல்லாத் தீங்குகளும் 

224 சர்வமுகூர்த்தம் 

நீங்கும்படி பெரும்பாலும் இறப்புக் (மரண) 
காலத்தில் செய்து கொள்ளும் சடங்கு (இ.வ.); 

௦679௦0 1௦7 (16 ஒழு81௦௱ ௦7 ௮] 815. 

ஐஊ7௦௱௨ூஐ 9௨ாஎவிடு ௮0 (6 46 ௦7 06௭1. 

த.வ. அனைத்துக்கரிசு நீக்கச்சடங்கு 

[56॥. 5௮7/௪ *0/2)/9-2-0/1422:5.  சாவப் 

மிரயச்சித்தம்.] 

சர்வம் 2௪௪, பெ.(ஈ.) முழுதும்; (௦16. 

[5/0 527122 த. சாம்] 

சாவமங்கலை 22௱௪-71௮/9௮௮ பெ.(ஈ.) 

(எல்லா நல்கையுஞ் செய்பவள்) மலைமகள்; 

4௮/21/71௪9 85 (௨ 015065 ௦14 ௮1 

0165581105. 

[5/7 5271/2-/772/17422 த. சகார்மங்களை,] 

சாவமானியம் 5௪௭௪-ஈ௱சாற்சா, பெ.(.) 

எவ்வகை வரியுமில்லாது துய்த்தாளப்படும் 

நிலம்; 721-166 ரோலா; 18ம் ஒம் 1௦ 

2॥ 14௦ ௦712 

த.வ. முற்றூட்டு 

[581. 5௮72-/77241/22 த. சாவமாணியம்] 

சர்வமுக்தியார்நாமா சுசாப/ஸ்சஅாக், 
பெ.(॥.) எல்லாவற்றுக்குமாகக் கொடுக்கும் 
அதிகார ஆவணம் (0.6); 981௭! 0௦௫௪ 0௦7 
2110. 

த.வ. முற்றதிகார ஆவணம் 
[5/7 சகர ப, நபு்ர்காகராச 

த. சா£வழமுக்தியார்நாமா.] 

சாரவமுகாசா சஈச-ஈ£ப4222. பெ.(ஈ.) 
ஊழியம் புரிய வேண்டிய கட்டுப்பாட்டுக் 

குட்படாத இறையிலியாக விடப்பட்ட சிற்றூர் 
(மானிய கிராமம்) (ஈ.7.); 411௨06 01௮160 
பரணர் காரு ௦௦014௦ 04 861/166. 

[51.2௮ 0௮ 
த. சாவமுகாஸா 2 சாவமுகாசா.] 

சரவமுகூர்த்தம் 2௪௩௪-719௪, பெ.(ஈ.) 
எல்லா நற்கருமங்கட்குமுரிய நல்வேளை: 1௦ 
810 8ப501010ப5 107 ௮11 ஊஊ. 

777ப்222 2 



சர்வமுட்டாள் 

த.வ. நன்முழுத்தம் 
[5/4 527:27/770/7772:2. சாரவழுகூரத்தபம்] 

சர்வமுட்டாள் 82ஈ௪-7ய/72/ பெ.(ஈ.) அடி 
மடையன் (இ.வ.); 20501ப(6€ 101௦. 

[சாவம்-மட்டாள்] 

[5/0. 5௭௩௪ 2 சாவம்] 

சர்வா 2௪7; பெ.(ஈ.) (ஒட்டல் போன்ற) 
உணவுச்சாலையில், உணவு பரிமாறும் 
வேலையைச் செய்பவர்; 8/௮; (1ஈ ஈய) 
561௩. 

க.வ. படையலன், பரிமாறி 

[5. 583 த. சாவா 

சாவரசம் 2௮9-/2.24/77, பெ.(.) கறியுப்பு (ஈ.) 
௦௱௱௦௱ 891 

[5/1. 5௮72-/2522 த. சா்வரசம்,/ 

சாரவரோகநிவாரணி 8௪௭69௮70௮௪ 

பெ.(॥.) அனைத்து நோய்களையும் குணப் 

படுத்தவல்லது; ௦ப6 |, 038068. “இந்த 
மூவகை ஐரு சா வரோகதியாரணி (கிரியா... 

த.வ. அனைத்து நோய் நீக்கி 

[51. ௪௩௪ * [மரசட்பச் 2 

கு. சா வரோ.க.நிவாரரி] 

சாரவலோத்திரம் 32௮ஈ௪-//7௯7,  பெ.(ஈ.) 

காகோளி; ௦3261-5॥ப0-000௪178 ௪0/1)78 

(சா.அக.). 

[8/05௮7௮ */2017/2-2த. சார்வலோத்திரம்.] 

சர்வவல்லமை 327:௮-௦௮/௮77௮] பெ.(ஈ.) 

எல்லாம் வல்லனாந் தன்மை; ரோ(0018006. 

சாவ வல்லமையுள்ள தெய்வத்தின் முன்பாக 

த.வ.. பேராற்றல் 

[சவம் -்லமை/ 

[5/5. 5௮௩2௮ சா£வம்/ 

சாவவித்தியாகரநூல் 22ஈ:2-0/1/2]:27௮:2-4 
பெ.(॥.) சர்வகலையகராதி (பாண்டி.) பார்க்க; 

566 227/2-/(220)-274/2201 

/சாரவம்-வித்தியாகர.ம்-நரல்] 

[5/7 22௩௪ 4/2 வளித்திபாகரம்/ 

235 . | 
சாவவியாபி 82ஈ௩௪-நீகம்] பெ.(ஈ.) (எங்கும் 

சாவாங்கதகனபலி 

நிறைந்தவன்) கடவுள்; 0௦00), 95 
டா 56ா். 

த.வ. எங்கும்பரவி 

[5/5 5௮7/2-0/20/72 த. சார்வனியாமி] 

சாவவில்லங்கசுத்தி 2௪/2-0//௪/47௮- 20/1 
பெ.(ஈ.) சொத்தின் பேரில் எவ்வகை முறை 
கேடுமின்றியிருக்கை; 116600 7௦௱ ௮॥ 

௦பா௦௨ஊ806; 0168106855 01 11112-ப5௦0 1 

லு. 

த.வ. அவ்வில்லங்கச்செப்பம் 

[5/0 5௮27 த. வில்லங்கம் - 5ப007/ 

சாவ வில்லங்கசுத்தி ] 

சர்வன்' 2௪௬௪, பெ.(.) சிவன்; 5/2 

[5/0 22௮122 த. சாவன்.] 

சர்வன்” 2:௪7 பெ.(ஈ.) சிவனது பதினொரு 

உருத்திரருள் ஒருவர் (ஏகாதசருத்திரரு 
ளொருவர்) (தக்கயாசப்.443, உரை); ௦6 ௦74 

2ர.21/25-/ப//0/27 0.14. 

[5/௩ 2௮௭2 த. சர்வன்,] 

சா்வாங்கசவரம் 5௮:௪/14.2-22127/௮/77, பெ.(.) 

உடல் முழுதும் மயிர் மழிக்கை (இ.வ.); 508/0 

6 ௩௦6 60]. 

த.வ. முழுமழிக்கை 

[5/%௩5௮1௮72/1924/52ப/22 த. சர்வாங்க 

சரம். 

சார்வாங்கசுந்தரன் 221௮/172-6ப/702/2, 
பெ.(1.) எல்லா உடலுறுப்பமைதிகளாளும் 

நிரம்பிய(அவயவங்களும்) அழகன்; ௦ 

௦61601 ॥ ர வறு ம்; ௨௭௦! ௦4 

022பட. 

த.வ. முழுமேனியழகன் 

/51%22௮1244/12275077027/222த. சர்வாங்கசுந்தரா்.] 

சர்வாங்கதகனபலி ௪7/௮/172-/௮72/720௮/ 

பெ.(॥.) முற்றும் எரித்து விடுவதாகிய கருமியம் 

(பலி) (சமோ.); 80௦/௨ 6பா£*-0116110, 

[10100905. 



சாவாங்கதகனம் 

[5/4. ௧௪௮ * ௮192 * த. தகனம் * ரர் 

மன் 2 சர்வாங்கதகனபலி[ 

சார்வாங்கதகனம் 5௪ஈ:௮/192-/27227, பெ. 
(ா.) 1. முழுமையும் எரிக்கை; பாரா (0௦ 
௦16. 2. சரவாங்கதகனபலி (வின்.) பார்க்க: 
566 5௮1:2/1.2-/20.2/12.0௮/ 

த.வ. முற்றெரிவு 
[5/7 9௮௪ * ௮722 சாவாங்கம் * 

க. தகனம் 2 சாவாங்கதகனபம்] 

சரார்வாங்கவாயு 8272172-1/20, பெ.(ஈ.) 
நோய் வகை (கடம்ப.பு.இலீலா.132): 8 0166956. 

[541. 5௪௧௩௪ * அரரச -* /ஆ/2 
த. சாவாங்கவாய,] 

சாவாணி' சகர! பெ.(॥.) (சர்வனுடைய 
மனைவி) மலைமகள் (சிவரக.தாருகன்.30); 
%/5/8/71௧092/ 85 (6 500056 ௦1 82௮: 

[5/0 கோ௱2/2 ௧. சார்வாணி] 

சாவாணி” சர பெ.(ஈ.) பார்ப்பன 
(பிராமண)க் கூட்டத்துள் எல்லார்க்கும் ஒப்பக் 
கொடுக்கும் பொருள்(பூரி) (தட்சிணை): 
(பீ728.) ட்ப ௦4 ௱வ] ஷு 0176 1௦ 
ரு 006 ॥ ௨ 0௦00௨௫ ௦4 ோஷ்௱ா!5. 

[5/4. 5௮2/2 த. சர்வாணி] 

சாவாத்துமகத்துவம் 52/21//ப772211/021/7), 
பெ.(ஈ.) எல்லாவற்றிலும் ஊடுருவியிருக்கை 
(விவேகசிந்.4): ௮1] 06௩௮516165. 
ராறவாள ௦6. 

த.வ. அனைத்து ஊடாட்டம் 

[5/1. 2272-207727-77௮0௮/- 025 த. 
சாவாத்துமகத்துவம்.] 

சாவாதிகாரம் 22/1/20127277. பெ.(ஈ.) 
தனிமனிதன் அல்லது ஓர் அமைப்பு எல்லா 
அதிகாரங்களையும் வைத்துக் கொண்டு 
அடக்கி ஆளும் முறை; 0101810751. 
'சாவாதிகார ஆட்சியை மக்கள் ஒழித்திருக் 
கிறார்கள்" (கிரியா... 

த.வ. முற்றதிகாரம் 

[5/6. 
2? சர்வாதிகாரம்] 
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சாவாதிகாரி' சே201727 

சாவேசன் 

பெ.(ஈ.) எல்லா 
செயல் (காரியம்) களையுங் கவனிக்கும் 
அதிகாரி; 981௮ 5பறவாராஈ[ாொர். . 

த.வ. முறறதிகாரி 

/5/1.5௮712 சர்வம் * த. அதிகாரி 
சாவாதிகாரி] 

சாவாதிகாரி” 2௪2௪47 பெ.(ா.) அரசியல் 
முதலிய செயல்களைத் தனித்து நிருவகிப் 
போன் (இக்.வ.); 010(971௦. 

[5/1. 5௮722 சாவம் 4 த. அதிகாரி 
சாவாதிகாரி] 

சாவாதித்தியம் 2௪ஈ:22//7:௮/7), பெ.(.) பெரு 
விருந்து; இப 18851. 

[5/0 5௪7௪ * பற் த. சாவாதித்தியம்] 
சர்வாந்தர்யாமி 5௮7௮7223:27)/ பெ.(ஈ.) 

(எங்கும் உள்ளிருந்து நியமிப்பவன்) கடவுள்: 
200, 95 |ஈ௱காளர். 

த.வ. அனைத்துள்ளகன் 

[5/4. 5௮7௪7௮7202 த. சர்வாந்தா' 
யாமி] 

சாவே காக் பெ.(.) நில அளவை, (1௮0) 
5பஙவு.. சாவே எண்சாவே கல் (கிரியா. 

த.வ. அளவை 

/2. 5ப௩ஞ2 த. சாவே 
சர்வேக்கல் 27/2--(௮/ பெ.(1.) அரசு நில 

அளவையாளர் நிலத்தை அளந்து பிரித்திடும் 
எல்லைக்கல்; 0௦பர08ரூ 81006 120 10 
5பா௩ஞஷா்ா0. 

த.வ. அளவைக்கல், எல்லைக்கல் 

[சாரக்] 

[8 5-2 சாவே] 

சாவேச்சுரன் 527220207௪ பெ.(ஈ.) (எல்லா 
வுயிர்க்கும் நாதன்) கடவுள்: 0௦0, 35 16 (௦0 
௦1 214. 

[5/4 5271௭4/5027௭2 த. சார்வேச்சுரன்.] 
சர்வேசன் 52/23 பெ.(॥.) சர்வேச்சுரன் 

பார்க்க; 566 8௮722௦074௪, 'சாவேசவெள்று 
தான் “காய கருணாகர. 7), 

[5/4 82௱௪-/522 த. சர்வேசன். 



சரகாடி 237 சரசலிலை 
சரகாடி 5௪௮728 பெ.(1.) சர்வகாடி (வின்.) | சரசப்பேச்சு 5272.52-0-220204, பெ...) 

பார்க்க; 566 5௮7௪-27 1. காதற்பேச்சு; ௨௱௦௱௦ப5 1௮1. 2. வேடிக்கைச் 
சரச்சா 5௮2222, பெ.(1.) கடகத்தினின்றுங் சொல் (வார்த்தை); 0168881ரூ, 1650. 

கொண்ட வாக்கிய எண்; (&51௦.) 816 ௦7 'தாயென்ற நீலிக்குஞ் சரசப்பேச்சு மாச்சு " 

2806151008! 2௦6. (தனபா: 524, 17], 

[5ம் 2-ட2 த. சரச்சா.] /சரசம்-பேச்சு/ 

சரச்சுவதி 5௪௮2202201 பெ.(7.) 1 கலைமகள்; [5/4 52-72522 சரசம்] 

//277204/ 2. ஒர் ஆறு; 8 பம. 'சாமியோடுி | சரசபம் 2௮:௪2௪0௮/7, பெ.(1.) கடுகு (தைலவ.); 
சரசீசுவதி பவள் ” (மக௦ப..432 2). ராப51210. 

[5/ம் 5௮/௪51௪02 த. சரச்சுவதி] [5/7 8௮520௪ த. சரசபம்.] 

சரச்சொதி 8௭௭௦௦௦0041 பெ.(.) 1. சரசுவதி' | சரசம்! 3௮:22௮, பெ.(ஈ.) 1. இனிய குணம்; 
பார்க்க; 566 5௪௪9॥௪1 2. மலைமகள்: 00பா1£௦ப51655, 8001901114. 2. பகடி 

ந்ர்7௪7௮/ 'சுருதி சருவாண? சரச்சொதி (பரிகாசம்) (வின்.); 101479, ஈர, மகார்சா. 

(கூரா அிர.ககல்..22), 3. காமச் செய்கை (சேஷ்டை); 801058 

0651பா65. 'சரசனித மணவாளா ” (திருப்பி. 

722). 4. மலிவு; ௦6801655, |௦081855 ௦7 

166. 5. தேக்கு (மலை.); (6914. 6. உண்மை; 

பர். "சரசம் போசன் முற்துள் விற 

சிலணறைடமை வைத்து வைத்தே சென்றாய் 

(ிறலி-ப1).203). 

[5/8 54-/2522 த. சரசம்] 

சாசம்” 2௮௪5௮, கு.வி.எ.(80ப.) இனிமையாக; 

5/6எ114, 016258]... சரசம் வா௫ியென்று 

(சொல்ற (மூகா*௰..25). 

[8/4 521220/21 த. சரச்சொதி] 

சரசக்காரன் 8௪௪2௪-6௪20, பெ.(ா.) 

1. இனிய குணமுள்ளவன்; 60ப1160ப5, 
51ய6௦1-ஈ91பா௨௦ றனா80. 2. பகடியன் 

(விகடன்); உ௱௱।(௦. 

[சரசம் ரர்] 

/[5/.5௮/252 - த. சரசம்] 

சரசகேளிக்கை 5௪௪2௪-6/ பெ.(£.) 

மகளிர் விளையாட்டு; 06 இஷ (சா.அக.). 

சரசங்காட்டு-தல் 52/252/7-62]/0/-, 

5 செ.குன்றாவி. (௩.॥.) உறுப்பசைவால் (அ) [5/4 5௪-72822 த. சரசும்] 

விளையாட்டு செய்தல் (அங்க சேட்டைகளால் சரசமாடு-தல் 8௮:௪2௮7-206, 5 செ.கு.வி. 

பரிகசித்தல்) (இ.வ.); 4௦ £(810/6 3 ர.) போலியாக நடித்தல், ஏமாற்றுதல்; (௦ 

ஈர்௱ர்ா 0. 101. “பாரிடம் சரசமாடுகிறாய் “ (கிரியா. 

[சரசம்* ஆடு] 

[560 59-/2922 த. சரசும் * ஆடு] 

சரசயனம் 3௪/௪-22:27௮77, பெ.(1.) சரதல்பம் 

பார்க்க; 566 22/2240௮/77. 

[சரசம் -கரட்டு] 

[5/0 52/52 சரச] 

சரசச்சேட்டை :௪2௪-௦-௦2/44] பெ.(.) 

காமச் செய்கை (சேட்டை); 44810 501 

(சா.அக.). 

[5/.5௮-௪௪௮4 0252 த. சரசச்சேட்டை.] | சரசலீலை 52222-//4/ பெ.(ஈ.) புணர்ச்சி (அ) 

பெ.(1.) காம (சரத) விளையாட்டு (இ.வ.); 8௦௦05 

௦58110; கெடு. 

[9/4 5௮725௪7//22 த. சரசலிலை.] 

[5/6 $௮/2742௮)/-௮722 த. சரசயனம்] 

சரசசல்லாபம் 52/௪.22-2௮/22௮/77, 

சரசப்பேச்சு பார்க்க; 596 321252-,0-0 22004 

[5/4.௪2-:௪2௮-45௮12,02: த. சரசசல்வாயம்/ 



சரசா 

சரசா 5௮௪52, பெ.(॥.) சரச்சா (வின்.) பார்க்க: 

6௦.) 566 2௪௭௦௦ 

சரசாங்கி 2௪.20 பெ.(ஈ.) மேள 
காத்தாக்களு ளொன்று (சங்.சந்.47); (றப5.) 

8 ஜாவ 724௮. 

[5/4. 5௪1252/195 த. சரசாங்கி] 

சரசி 5௪25) பெ.(ஈ.) 1. இனிய குணமுள்ளவ- 
ன்-ள்; 0௦பா160ப5, 88/661-௮4பா௨0 061501. 

2. கிண்டல் செய்பவன்-ள் (பரிகாசக்காரன்- 

(வின்.); 165187, ஈப௱௦/6(. 

[5/4 52-12522 த. சரசி] 

சரசிசம் 2௮௪௮8௮77, பெ.(ஈ.) (தடாகத்தில் 
தோன்றுவது) தாமரை (சங்.அக.): 1௦1ப5, 25 
௦௦ ர ௨0௦௭0. 

[5/ம. 5௮725ப/22 த. சரசீசம்,] 

சரசீருகம் 2௮௪-579, பெ.(ஈ.) சரசிசம் 
(சங்.அக.) பார்க்க; 8586 5௪7௪422௮77 

[5/0 5௮725//ப/௮ த. சரசீருகம், ]/ 

சரசு 2௮௪20, பெ.(.) நீர் நிலை; 8 (௮1, 0௦10, 
19106.  'பால்புரை 
(திருக்காளத்.ப; 74 9) 

[5/6 5௮௭௪52 த. சரசு] 

சரசுராதி 5௮௪2ப20 பெ.(ஈ.) பெரு மருந்து; 
யா ர்வ 47/610/0௦//௪ 80/62 
(சா.அக.). 

சரசுவதி' 8௮௪5பட௪௦1 பெ.(ஈ.) 1 நான்முகன் 
(பிரமன்) தேவியாகிய கலைமகள் (சூடா.); (6 
500586 ௦1 சச, (6 பெற 
ஊ௱ு௦ய௱ள1 ௦74 806604) 800 |எார0. 2. ஓர் 
ஆறு; உருள. 3. பள்ளிக்கூடத்திற்கு முதலில் 
வரும் பையன் (இ.வ.); ஞு ௩௦ (6 8௮19௦1 (ர 
௦855-91160080௦௨6. 

கிக் சரச 

[5/4. 58726௦௪15 த. சரசுவதி] 
ட சரசுவதி” சப! பெ.(1.) நூற்றெட்டு 

உபநிடதங்களுள் ஒன்று; 8ஈ பகா/590. 60௦ 
௦1108. 

[51/7. 52725௪20/210/2/7௮ 225 த. சரசுவதி] 

238 .. சரசுவதிபூசை 
சரசுவதி” சபக் பெ.(ஈ.) பண் வ்கை 

(பரத.ராக.104); 8 806014௦ ஈாவ௦ஷ்-௫0௨. 

[5/1. 5௪/20/௪715 த. சரசுவதி] 

சரசுவதிகிருதம் 2௮/25ப/0/2011//0/22777, 
பெ.(॥.) சரசுவதிநெய் பார்க்க; 566 
52/25/1/2021/72) 

[5/ம5௮/251௪ர்-017/72 5 த.சரசுலதிகிருதம்] 
சரசுவதிநெய் 2௮௪3௪ பெ.(ஈ.) 

நினைவாற்றல் முதலியவற்றை வளர்க்கும் 
(விருத்தி) மருந்துவகை (3. ஈவு! 7௨௦ 
1௦ (௱றாவர்£ற ரு 40106, எர௦. 

/சரசுவதி-நெய்] 

[8/௪ 2” சரசுவது] 
சரசுவதிபண்டாரம் 2௮/௪2௪௦௦௮7௪-௮, 

பெ.(ஈ॥.) (கலைமகளின் பொருளறை) 
(பொக்கிசம்) நூலகம், புத்தக சாலை: 10௫, 
95 16 (7695பா6-00ப86 ௦1 ௮௪:2௨1௪1/ 

/சரசுவதி-பண்டாரம்] 

[5/4 2௮7251/217/ - சாசுவதி] 
சரசுவதிபீடம் 5௮ச2பசம௦/2, பெ.(ஈ.) 

1. (கலைமகள் தங்குமிடம்) கல்வியாளன்: 
16860 ஈகா, 85 (06 800௦06 07 8௮7௪412071 
2. கல்வி விளங்கும் இடம்; 8684 ௦4 1௦270. 
3. சிக்குப்பலகை (இ.வ.) பார்க்க: 566 840 
0022௮2 

[சரசுவதி-பீடம்] 

[5/1. 5௮/௪5/2072 சரசுவதி] 

பீடு 2 பீடம் 

சரசுவதிபூசை 3௮௪2௪௦272௮ பெ.(.) 
தொள்ளிராவில் (நவராத்திரியில்) கலைமகள் 
(சரசுவதி) தேவியைப் பூசிக்கும் ஒன்பதாம் 
நாள்; 16 ஈர் 0 ௦4 /சகாத் வற்ள 
5472510207 15 4054 1060 நூ 1 பி100ப5. 

[சரசுவதிஃ-பூ சை] 

[5/0 5௮:௪20/2//- சரசுவதி] 
பூசி 2 பூசை 



சரசுவதிமனோகரி 

சரசுவதிமனோகரி 2௪7௪2ப1201-/772/707411 

பெ.(1.) பண் வகை (பாத.ராக.103); (றப5.) 9 

5060176 றா வ௦௫்-1/06. 

[5/4 5௮72501/777270/0௮1 த. சரசுவதி 

மனோகரி] 

சரணக்கிரந்தி 3௮௪7௪-//2௭1 பெ.(ா.) 

1. கணுக்கால் சதை; 191 ௦1௦ ௦1 16 

ஈுய6௦ி௦ மஸ்;வா 6 6 80 16 8106. 

2. கணுக்கால்; 806 (சா.அக.). 

[$ம்.௦27212-0/4710/7/2த. சரணக்கிரற்தி] 

சரணகோோசம் 8௪௮௪-22௮7, பெ.(ஈ.) 

மேற்சோடு (1௦10); 8100140105. 

[5 02/22/0522 த. சரண கோசம். 

சரத்து 2௪0, பெ.(ஈ.) 1 ஆள்வினையுடைமை 
(சிரத்தை); 01108106. 'த்தளதீர்ன் ” (பிரதாப. 

விலா.2). 2. பந்தயம்; ௫௨061. சரத்துப் 
போட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் (இ.வ.). 

/. வ௮ 2 த. சரத்து] 

சரத்தொட்டி 2௮:௪140/4/ பெ.(1.) நீர்த்தொ டி; 

'ங்214-(ப06 (சா.அக.). 

சரந்தம் 8௮௮௭௪, பெ.(ஈ.) எருது; 6. 
(சா.அக.). 

சரப்பம் 8௪௮௦௦௮, பெ.(ஈ.) மயிர்; வா. 

(சா.அக.). 

சரபத்து' கோசசப்ப பெ.(॥.) இன் சுவைப் 

பருகவகையுளொன்று; 8 400 ௦4 80610௪. 

/பீ, ௪௪12 சாபத் 2 த. சரபத்து;/ 

சரபத்து” கோசறச, பெ.(ஈ.) கம்பி (தந்தி) 
களமைந்த வாத்தியவகை; 8 180 ௦1 9பனா 

1 கெர்பர் 805. 

[பீ. 5௪:௦௮ 2 த. சரபுத்து£்] 

சரபா சச்சு பெ.(ஈ.) உணவு முதலியன 

உதவுகை; றபஙஞுாாு. 

[ீ. 5௮7ம்௮472 த. சரபா.] 

சரம்' 3௮௮, பெ.(1.) சரத்ருது (பிங்) பார்க்க; 
596 5௮7௪1-7ப0ப. 

[8/௩ ௮:௪2 த. சரம்] 

239 
சரம்” 

சரமதேகதாரி 

5௮/47, பெ.(ஈ.) இசையொலி 

(இசைச்சுரம்); ஈ0ப5105| 1௦16. 1௫ பன்மைச் 

சுரங்கொடு (திர. வாலா. 52 21 

[27% ௪௪௯௦ த. சரமீ£] 

சரமகவி 5௪/2/772-421 பெ.(1.) இறந்தவர்மீ து 

இரங்கிப்பாடும் கையறுநிலைப் பாட்டு (கவி); 

௨160), 06. 

[8/ம 04/77142012 த. சரமகரி]/ 

சரமகிரியை 8௮௮க-ற் பெ...) ஈமக் 

கடன் (உத்திரக் கிரியை); 1பாாவ! 1165. 

[5/4 0272477202 த... சரமகிரியைப] 

சாமசுலோகம் 5௮/௮772-2ப/292/77, பெ.(॥.) 

1.சரமகவி பார்க்க; 526 2275/72-621. 

2. இறைவனிடம் தஞ்சமேற்பு (பிரபத்தி) 

முதலாவனற்றைத் தெரிவிக்குஞ் செஞ்சொல் 

(அ) வடமொழிச் செய்யுள் (சுலோகம்) 

(அஷ்டாதச முழுக்ஷுப்); 46875௨ ப்ர 

(6௮0௨5 1௨ ௱ஊ5 ௦1 எவர றவ! 0155. 

[5/1 ௦௮2/1725/2422 த. சரமசலோகம்./ 

சரமண் 2௪௮1௪, பெ.(ஈ.) தூய்மையானமண்; 

0௦75 ௨811. (சா.அக.). 

சரமதசை 3௮௮௪-7௪2௮) பெ.(.) இறக்கும் 

தறுவாய்; நூ றற௨, 1851 ௱ு௦ஊணு(6. 

பட்டர் சரமதசையிலே அருளிச் செய்த 

பாரத்தை "(௬௫% 10, 70, 3. 

[5/8 0272772402.222 த. சரமதசை.] 

சரமதிசை $௮72772-0/2௮) பெ.(॥.) சரமதசை 

பார்க்க; 566 8212712122 (சா.அ௮க.). 

[சரமதசை 2 சரமதிசை] 

சரமதேகதாரி 8௮/௮77௪-257௪2௮7 பெ.(.) 

முத்திக்கு முன்னுள்ள கடைசி உடல 

முடையோன்; (வால) ௦06 44௦ 85 1846 ௮ 

ஈர! 6௦ஸ் 70 16 1851 1௪ ௦06 ரிவி! 

061/218006. 

[5/4 2௮/7714706/704/7/7--த.சரமதேகதாரி!] 

துர - தா்பவள் சான்றும் பொருசர்பபக்கும் ஜா 

எறு, 



சரமம் 

சரமம் 3௮௪௮௱௪௱, பெ.(ஈ.) 1. முடிவு; 80, 
ிரவிடு, சரம முலகற் தவத்தழலாற் சாரும்" 
(வவதாரணிய. திரிசங்.18) 2. மேற்கு 

(இலக்.அக.); 14/25. 

[5/4 05/77722- த. சரம்] 

சரமநாதம் 5௮௪-12௮, பெ.(ஈ.) ஓரைக்கு 
உற்ற சித்திரை, ஆடி, ஐப்பசி, தை மாதம் 
(வின்.); 16 ௦ 47௮௪] ௮0222 0 (| 
௯ொ5$ாப்0 (௦ (6 800௦01121௦ 2272-72௦7 

[5/1 0௮/24,/72022 த. சரமநாதம், / 

சரமை 5௮௮௮) பெ.(.) பெண்ணாய்: 6100. 

16௱௮16 000 (சா.அக.). 

சரமோபாயம் 3௮௪77020௯௪, பெ.(ஈ.) 
பரமனையே ஆம்புடை (உபாயமாகப்)யாகப் 
பற்றுகை (பிரபத்தி); (௪/8) 90501ப(௦ 
5பா806 1௦ 600, 85 6 ரி ௦௧6 ௦7 
59214௦. 

[5/ம். 2௮727127௦2: த. சரமோபாயம், / 

சரயு 2420, பெ.(1.) அயோத்திக்கருகிலுள்ள 
ஓர் ஆறு; ௨1/65 0 ஏர் 51க05 (06 
8௦ம் நே ௦7 4422 'சரய/ வென்பது 
தாய்முலை யன்னது” (கம்பரா. பாலகா. 
ஆற்றுப் 72), 

[5/4. 52/௮7 த. சரயப] 

சரராசி 2௮2-725! பெ.(ஈ.) வழிநடைச் செலவுப் 
(பயணம்) முதலியவற்றுக்கு நற்காலமாகக் 
கொள்ளப்படும் மேடம், கற்கடகம், துலாம். 
மகரம் என்னும் ஒரை (இராசி)களுள் ஒன்று 
(விதான மரபி, 5, உரை); 006 ௦1 (6 1௦ பா 805 
௦1 16௨ 2001௦, பாச. 61, 811௮, 
(ப, ஈனா. 8050101005 10 301111165௦ 
விர ங்ணனார். 

[5/6 2௮2-294 த. சரராகி] 

சரலகம் 5௪௮29௮, பெ.(ஈ.) நீர், தண்ணீர்: 
4216 (சா.அக.). 

சரவணப்பொய்கை 5௮720/72-0-00)/7௮] பெ. 
ஈ.) இமயமலைச்சாரலிலுள்ள தும் முருகக் 

240 சராங்கு 
கடவுள் தோன்றிய இடமுமான நாணற் புல் 
உள்ள நீர்நிலை (பு.வெ. 9, 21, உரை); 3 590760 

0௦0 ஈ 16 7747724725 ௨(05( 2 11081 ரர 
(05, பனா ரிசீபாபரலா ௩26 0௦. 

[5/1.2/2-/௮௪ 1 த. பொய்கை 2 

சரவணப்பொய்கை, ] 

சரவணபவன் 54/௪௦௪7௪2-ம௮1௪, பெ.(ஈ.) 
(நாணற் பொய்கையிற் பிறந்தவன்) முருகக் 
கடவுள்; 68708, 86 0௦ |" 2௮௪௦27௪-௦- 
00194 'சரவணத்தின் பாங்கின் ௨ர௫ுதலாலே 
சரசர னென்றாளான்' (குந்து திர. விளை, 
16) 

[5/0 52/2-027750/72122த. சரவணபவன்] 

சரவணோற்பவன் 52/202/772/02020, பெ.(1.) 
சரவணபவன் பார்க்க; 866௨ 822027௪- 

௦212 

[5/. 2௮/2-/57௪-ப/0-ம/0௪1/25 த. சரவ 

சேோரற்பவார்..] 

சரவாச்சம் 3272122227), பெ.(1.) கறியுப்பு 
(வின்.); 6௦௱௱2௮ஈ 591. 

[5/1. 5272-2522 த. சரவாச்சும்.] 

சரற்காலம் 8௪௮௮-௪௮, பெ.(ஈ.) 
1. கூதிர்காலம்; ஈபர்பறா. "சரற்கால சந்திர 
சாடையுவாவில் வந்து" (திவ். நாய்ச், 7.9) 
2. கார்காலம் (திவா.); ஈவா 52850. 

[சரத்து -காலம்] 

[5/2 8௪7௪72 த. சரத்] 

சரா ஊக பெ.(.) குறிப்பு (இ.வ.): ஈஊ௱௮16, 
016. 

[பீ. //௮௮72 ௧. சரா] 

சராங்கு சர்ச, பெ.(ஈ.) 1 தோணிக்காரா் 
கண்காணி: 211/6 0௦915, பொர ௦7 ௮ 
188087 064, 81/06 ௦8 ௮ 8௱ன!| ஈ௪ (146 
965561. 2 தொடர்வண்டியில் வேலை செய்யும் 
தொழிலாளிகளுள் ஒருவன்; 8 [௭/1 /௮ரு 
௨௦16. 



சராசரந்தாங்கி 

[0. 52/77 த. சராங்கு.] 

சராசரந்தாங்கி 2௪2௮21) பெ.(ஈ.) 

1. இளவழுக்கை; 180081 000081பர். 

2. மூன்று திங்கள் (மாதம்) ஆன கருப்பிண்டம்; 

[66 றார் ரீ௦சர்ப5 3. நீர்ச்சுழல் வண்டு; 

வர்ர 0௨616 ஈ மகர் (சா.௮௧.). 

சராத்தி சோகம் பெ.(ா.) இயங்குடைமைப் 

பொருள் (சங்கம) (0.0.); ௦௨6 0௦0௭1. 

[5/0 0௮/27250/2 த. சராத்தி!]/ 

சராதீதை சரச] பெ.(॥.) மலைமகள் 

(கூர்மபு. திரக்கலியாண.23.); ,927௪1 

[881 2௮1022 த. சராதிதை..] 

சராப்பு ௮20௦00 பெ. (ஈ.) 1. 

பொறுப்பாளன்; 1/2 8௱0/0/60 ரூ (6 

8 00௦/8! 15. 2. கருவூல 

(பொக்கிச) வேலைக்காரன்; 1[695பரூ 

2558151811. 3. காசுக்கடைக்காரன்; ௦867, 

06௮6 ॥ றா6€0/௦ப5 றாஎ(வ/5. 

பணப் 

த.வ.காசாளன் 

[5ம் 272 த. சராம்ப] 

சராப்புகடை சேோகமறபு-20௭)  பெ.(॥.) 

காசுக்கடை (80); 8 01806 ௦1 ௦ப8॥1255 

வ்ா6 றா601௦ப5 6215 816 5010. 

த.வ. காசுக்கடை. 

[55. 5௮727 2 சராப்பு] 

சராய்' சத பெ. (1.) காற்சட்டை; 110ப5815. 

சராய்? 2௪௯, பெ.(.) வழிப்போக்கர் 

தங்கற்குரிய விடுதி (ஈ.1.); ராகா, 7651 

௦ப56 101 112/ஏ1௨15, 0878/815ரு. 

[பீ. 52722 த. சராம்] 

சராயம் ஆ, பெ.(ஈ.) 1. வரவர வரி 

(தீர்வை) மிகுதிப்படும் நிலம்; 1௮0 ௮0 ௦ ௮ 

௦௦016581௩6 ஈா( 10 ௨ 1 0736815. 

2. முன் நிலவரித்தள்ளுபடி (வஜாச்) 

241 சரித்திரம் 

செய்ததற்குப் ஒத்ததன்மை (பிரதி)யாகத் 
தீர்வையில் அதிகமாகக் கூட்டும் வரி 

1/1. ம்... 285.); 80014௦5, 206 (௦ 16 

2558658॥ார், ௦74 ௨ 8பா௱ 60ப௮! 1௦ 16 

௦ ௦4 (8002௫7 ர2௱(581005. 

[பீ. /2/௮772 த. சராயம்] 

சராயு சப பெ.(.) கருப்பப் பை; 18/0. 

/5/ம 220/2 த. சராயப] 

சராயுசம் 5௪2227, பெ.(॥.) உயிர்த் 

தோற்றம் நான்கனுள் கருப்பையினின்று 

தோன்றுவன(சி.சி. 2, 89.); *1/08௭௦ப5 

ரலி, 006 ௦4 1௦பா 172277. 

[5/5 அய-/22 த. சராயுசம்] 

சராரோபம் 82௮:2:22௪7, பெ.(1.) சராசனம் 

(சூடா) பார்க்க; 566 22/25௮/12/77. 

[5/0 2272-7002: த. சராரோபம்/ 

சராவிகை 5௪29௮) பெ.(॥.) மடக்குக்கட்டி; 

௮ 3050685 [81260 94 16 ௱காறா 8௮0 

0௦60125860 ர (15 ௦86. 

சரிங்கம் 821777, பெ.(ஈ.) மொச்சைக்காய்; 

௦௦பார்ரு 6௦8 0 928 06815-12௦//070ப5 

(0௨ப5) (சா.அக.). 

சரித்திரகாரன் க1/௪-௪, பெ.(.) 

வரலாற்றாசிரியன்; (/5101181. 

[சரித்திரம் காரன்] 

[59/௩ ௦௮/7௪ 2 சரித்திரம்] 

சரித்திரம் ௮1472477, பெ.(॥.) 1. வரலாறு; 

ன்ஞு, 01/00. எம்மான் சரித்திரங 

கேட்டோர்” (சிவரக. பசாசு. 42). 2. ஒழுக்கம்; 

௦௦0 ப௦். "அவன் சரித்திரம் நன்றாயில்லை ” 

(இவ 
த.வ. வரலாறு. 

[5/6 ௦௮022: த. சரித்திரம்] 



சரிதம் 

சரிதம் ௮12௪7, பெ.(.) 1. சரித்திரம்1 

பார்க்க; 586 ௮7), 'அரிச்சந்திரன்றன் 

சுரிதமதை ”(அரிச். பு. பாயி. 13). 2. சரித்திரம், 

பார்க்க; 566 5௮/71/4777 "நெறியில் சரிதமும் ” 

(பாரத. மேத்திர, 40] 

[$/. 24///22 த. சரிதம்.] 

சரிதை 3௪௮9௪) பெ.(.) 1. சரித்திரம் பார்க்க; 

566 சகானா. "மேடம் பலவாஞ் சரிதை 

கண்டேன்” (தேவா. 830, 3). 2. சரியை 

பார்க்க; (8148) 566 சசற்ச் "சரிதை 

தற்கிரியை யோகம்” (பிரபுலிங். சித்தரா. 69). 

3. இரவலர்க்கு வழங்கும் பொருள்; வ௱£. 

'இன்றுநீர் சரிதை போகி நம்மிடை வருக” 
(/(பசோதர. ] 22). 

[5/(. 04/72 த. சரிதை..] 

சரியாபாதம் ௪ுு/2-220௪, பெ.(ஈ.) 
சிவாகமப் பகுதி நான்கனுள் ஒன்று (பெரியபு. 
தில்லைவா. சூச. பக். 59).; (8/௨) ௦16 ௦4 16 
1௦ பா 5860110015 ௫௦ ஈர் ௮ககாகா (6 

பெ00. 

[5/6. 22/2-த. பாதம் 2 த. சரியாபாதம்] 

சரியாவான் £சர்2௪, பெ.(ஈ.) தொண்டு 
(சரியை) செய்பவன். (சி.சி. 12, 5, சிவாக்): ௦1௦ 

௦ ஜா8011865 16௨ ரஒ1010ப5 பெர்165 ௦74 
5௮/௮ 

[5/1. 220/2 வான் த. சரியாவான். ர] 

சரியையில்ஞானம் 5அஷ்ரச௮ா பெ.(ஈ.) 
சிவபெருமானைக் குறித்த ஒன்றல் (தியானம்) 
உணர்வில் (பாவனை) உறைப்பான ஒர்அனுபவ 
உணர்ச்சி. (சி. போ. பா. 8, 1, பக். 357): (5148) 
80519110 51916 (ஈ (66௨ ரா60444௦ஈ ௦ கா 

[50். 220/2 சரியைர* த. இல் 4 84. 
///47௪ 2 த. சரியையில்ஞானம்.] 

சரியையில்யோகம் 5ச்ஷ்ப்- )/09௮/77, பெ.(ஈ.) 
மனத்தின்கண் சிவபெருமானை நினைத்து 
ஒன்றுதல் (தியானிக்கை) (சி. போ. பா. 8, 1 பக். 
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357); (8௨) 60144௦ ௦ அன 

[5/0 04/7/22 த. சரியை - த, இல் 865, 

02. 
சரியையிற்கிரியை சசந்ஷ்்ச-/ரந் பெ.(£.) 
ஆவரண வடிவங்களில் ஒருவரைப் பூசிக்கை. 
(சி. போ. பா. 8, *, பக். 357).; (88/2) ௪௦8110 
௦4 ௪59 றாகா65160 1௦5 [ர ௨ 166. 

[5/0 0௪/௪ * த. இல் - 5/1. முற்ச22 
க. சரியையிற்கிறிமை,/ 

சரியையிற்சரியை சந்ஷ்ச்-சந்த பெ.(.) 

திருக்கோயிலில் அலகிடல் மெழுகல் முதலிய 

திருப்பணிச்செயல் (சி. போ. பா. 8, 1. பக். 357). 

(59/௮) 06௭50௮! 567106 1 126, 8ப0் 
295 06810. 

[5/0 027/2 த.இல் 0202-25. சரியையில் 

சரிலம் 5௮7/7, பெ.(.) தண்ணீர்; ௦௦10 ௮1 

(சா.அக.). 

சரிற்புதல்வன் ௮-2ப02௪, பெ.(£.) 
(க்கா நதியின் புத்திரன்) வீடுமன்; 
/7/5/7127), 85 (16 501 ௦7 17௨ ஈம் வோ065. 

“சரிற்புதல்வனுக்கு நவ்லறக்கடவுளுக்கு 
முறையா ” (பாரத. வஊாரணா,. 54), 

[சரித் புதல்வன்] 

[$/ர். 5௮/4 2 த. சறித்] 

சரீரக்கனப்பு 3௮/௪-/-(௮7௪௦௦௦, பெ.(.) 
உடற்குருதி (அரத்த) மிகுதியால் உடல் 
கனமாயிருக்கை; 68ப10688 014 6௦௫ 85 ॥॥ 
௦13. 

[சரீரம்-கனப்பு] 

[5/7 22722 த. சரீரம்] 
சரீரக்கூறு 3௮௪-/-/0ய, பெ.(ஈ.) 1. உடலின் 

பகுதி; 0௦0௦6 ௦ லாக! 215 ௦74 
6 6௦0. 2. சரீரப்போக்கு பார்க்க; 2௪௪ 
5௮//௪-0-00//ப.  "சரீரச்கூறு அறிந்து 
மருந்து கொடுக்க வேண்டும் '(இ.௮/, 

[சரீரம்-கூ று] 

[5/4. 82௪ 2 சரீரம்] 



சரீ ரசகாயம் 

சரீரசகாயம் /௪-2௪72௪,  பெ.(.) 

உடலுழைப்பாற் செய்யக்கூடிய உதவி (இ.வ.); 

௮0 27701060 ௫ 0௨௭50௮ 120௦பா. 

[5/ம் கோரச் 2௮0/௪ 2 த. சரீரசகாயம்.] 

சரீரசம்பந்தம் ௮72-2௮710௮7221, பெ.(ஈ.) 
1. அரத்த உறவு; 6/000 £6181105/ற. 

2. புணர்ச்சி (இ.வ.); 56605! [1200 பா56. 

[5/4 2௮/279௮77-0470172-த.சா£ர் சும்புந்தம்] 

சாீரசம்ரட்சனை 2௮72-8277/2/227௮ பெ.(1.) 

1. உடலைப் போற்றுகை; 001௨014௦ ௦1 ௦816 ௦4 

௨ 0௭5௦1. 2. வாழ்க்கைப்படி (சீவனாம்சம்) 

(இக். வ.); ஈவார் ாவ06. 

[5/1 கோ்சாாகா22 த. சரீர 
சம்சா. / 

சரீரசரீரிபாவம் 5272-82௪௮, பெ.(£.) 

உடலுக்கும் (சரீரத்திற்கும்) உயிர்க்கும் (சரீர 

முடையவனுக்கும்) உள்ள உறவு (சம்பந்தம்) 

(சி. போ. பா. 8, 4, பக். 375); [௮௮௦50 ௦7 

௦௦0 ௨110 50பர், 

த.வ. உடலுயிர் உறவு 

/5/ கோர செர்ட்ட்/72/௪ 2 த. சாரீரசரீரி 

பராம்] 

சரீரசாத்திரம் சோச-2௪ன, பெ.(ஈ.) 

உடற்கூறு பற்றிய நூல் (இக்.வ.); 51௦003. 

த.வ. உடற்கூற்றுநூல் 
[5 ச * ச்ச 2 கூ. சரீரசாஸங்திரம் 

2  சா£ரசாத்திரம்/ 

சரீரத்திரயம் ர்௪-ரஸ/னா,  பெ.(.) 
பருவுடல், நுண்ணுடல் காரண உடல்கள்; 

(௦ாஈரி.) ாஊ6 பர 074 000165, 412. /07௪- 

£2/772/77, 204 ப//77-22/7:2777, 42722172- 

$௮/7/2/77. 

[8/4 கசார்சர்2)/272 த. சாரீரத்திரயம்] 

_ சரீரத்துபானம் சசோர்ச//பம்சாகா), பெ.([.) 
முலையமுது; ௩௦5 0௨௨51 ஈர. 

[5/4 சொர: த. சரீரம் - த. அத்து * 3/4. 

௪2 சர£ரத்தபானம்] 
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சரீரதண்டனை 5௭/௪-௦8ர௮) பெ.(.) 
மெய்வருத்தம்; 000௦1௮! பாள. 

[சாரீரம் தண்டனை] 

[5/ம2௮72 த. சரீரம்] 

சரீரதருமம் 227௪-2௮1௮,  பெ.(ஈ.) 
சரீரப்போக்கு பார்க்க; 5௪௪ 52௪-0- 
00/10 

/சரீராம் - தருமாம்] 

[5/6 52௪ 2: த.சாரம்] 

சரீரப்பழுது 5௪/௪-0-0௮//00,  பெ.(ஈ.) 

உறுப்புக் குறைவு (அங்கவீனம்) (5); 
0€10ஈ0. 

/சாரீரம்-பமுது/ 

[5/7. சோ த. சாரீரம்] 

சரீரப்போக்கு 2௮72-0-20/40, பெ.(ஈ.) உடல் 

நிலை; ஈ21பா6 ௦4 (6 0௦0, ௦0௦51/1ப4௦. 

/சரீரம்- போக்கு] 

[96ம் 2௮/2: த. சாரம்] 

சரீரபதனம் 5272-,0222,9௮/77, பெ.(1.) இறப்பு; 

11. ரீவஈர ௦741 ௦1 6 0000, 06810. 

"சாரீரபதனபாயந்தஞு் செய்யப்படும் 

நித்தியகள் மாதிகள் "(சிவசம. 89), 

[சரீரம் -பதனாம்/ 

[96ம் 2222 த. சாரம்] 

சரீரபந்தம் 52/௪-0௮702/72, பெ.(ஈ.) சரீர 

சம்பந்தம் பார்க்க; 566 2272-22771,04702/77. 

சரீரம் ச்சா, பெ.(.) 1. உடல் (பிங்); 0௦], 

2. தனியொருவர்; 1॥010பலி 650. “இப் 

பன்ணிருவருக்குஞ் சரீரம்பிரதி ஆழாக்கு 

நெய்யும் (6.17 3. 

[9/ம 22 த. சரீரம்] 

சரீரயாத்திரை சர்ச!  பெ.(ஈ.) 

பிழைப்பு (சீவனம்); 211௦௦0, 885 ௦7. . 

5ப5121 9 6 6௦]: 

[9/0 கவோர்சா்ப/சம்22 த. சாரீரயாத்திரை:] 



சரீரவதை 

சரீரவதை 8௮/772-6௪௦௮] பெ.(॥.) உடல் உறும் 

துன்பம் (காயக்கிலேசம்) (வின்); ஈ௦ரி10௪0௦ 

07 000 டூ 8ப51616 080206. 

[சாரார் - வதை.] 

[8/0 கோச த. சார..] 

52/7/72-/2/41ய பெ.(ஈ.) 

சரீரப்போக்கு (வின்) பார்க்க; 566 2217௪-0- 

பிப [மிப 

சரீரவாக்கு 

[5ர. சொ22 சாரம் * த. வாக்கு 2 

சாரீரவாக்கு.] 

சமீரிவமகு 3௮7௪-21, பெ.(.) சரீரப்போக்கு 

பார்க்க: 566 82772-0-02/40 

[51. 

த. சாரீரவாகு.] 

5222. சரீரம் * த. வாகு2 

சரீரி கோர பெ.(॥.) (சரீரத்தை) உடையது) 

உயிர்; 50ப/, 8516 ௦ 074 (6 0003 

[9/மூ சோ த. சீரி] 

சரீராவரணம் கோச, பெ.(ஈ.) 

கோல்; 116 56/0 00/60 16 000]; 

60௭ (சா.இக.). 

[சரீரம் - அ வானாம்.] 

[5/4 2௮172-2-/௮2௪ 2த. சரீராவரணம்.] 

சடுக்கராபம் சோய-ர்காகசா. பெ.(ஈ.) மணி 

(இபத்தின) வகை (சுக்கிரநீதி, 186.); 8 180௦ ௦4 

06. 

[5/0 2௪/42-20122 த. சரக்கராபம்.] 

முப்பணம் சோபறறசானா. பெ.(ஈ.) குதிரை 

ுதிவகை (சுக்கிர நீதி, 72): 8 0806 01 10156. 

[5/4. 5௮710௪1122 த. சருப்பணம்.] 

5 ரூப்பதோபத்திரம் 5௪௯1ப20௪௦25௦௪107௮7. 

வப.(ஈ.) 1. சதுரமொன்றில் 64 அறைகள் 
அமைத்து அவற்றில் 32 எழுத்துள்ள 

்... செய்யுளை இருமுறை எழுதிச் சதுரத்தின் 
எந்தபக்கத்தினின் று தொடங்கினும், அது 
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படிக்கவரும்படி அமைக்கப்படும் மிறைக்கவி 

(தண்டி. 95, உரை); 8 1800 ௩6186 ௦71 32 . 

111275 கன், நின வார்சா (க106 0 8 

50216 01 64 0௦0௨16, 11 7௨280 

பொரி 1௦0௦ எரு ௦௦0௦ ௦7 116 50ப816... 

2. சர்வதோபத்திரம் 2. பார்க்க; 566, 
5227/202-0௮104௮ "போர்டு கஞ் சரு.ப்பதோ 
பத்திரமாக வணரிசெய்து ” (பாரத. ஒன்பதாம். 
10). 3. பலநிறப்பொடிகளைக் கொண்டு 

வேள்வி (ஓய் குண்டத்திற்கு முன்பாக இடும் 

கோலம்; 110பா€ 8ங்ா நா் 00815 ௦7 

481160 ௦01௦பா5 0 1௨ 100 01 8 880018! 

01௦பா0. “நுண்பொடகடொக்க பனள்ளிறச் 
சருப்பதோ புத்திரர் தணைரயார்" (காஞ்சிப்பு. 

இரக்கம், 24). 

[$. 52712/02,0/20122 த. சருப்பதோ 

புத்திரம். 
சருப்பாங்கக்கல் 2௮/௦022/192--6௮! பெ.(॥.) 

ஒரு வகைக்கல் (14.14. 248); ஊற 86 

ஈநு்௦ப5 51109716 01 ரா806518. 

/51. 5௮0௪ * 

த. சரப்பாங்கக்கல்.] 

2/192 * த.கல்2 

சருபந்து பா, பெ.(ஈ.) சருவந்து 

பார்க்க; 566 52/01/2701. 

சருமகன் 527ப-/772922, பெ.(1.) சருமகாரன் 
பார்க்க; 566 8270/77242:7 

சருமகாரன் 5௪7ப72-(2/2) 

செம்மான்: 6211-௧௦12. 

பெ.(ஈ.) 

[5/04.027772 2 சருமம் * த.காரன் யூ 

க. சர.மகாரன்.] 

சருமசோபை 52ப/7௪-520௪/ பெ.(ஈ.) தோல் 

தடித்திருக்கையாகிய நோய் (இங்.வை.); 

டு ஊா்௦0 ௦1 (6 5188. 

[5/1 ௦2/77727-4200/.2- த. ௪௫.மசோபை] 

சருமபந்தம் 5௮:ப71௮-2௮2௮77, பெ.(1.) மிளகு 
(தைலவ. தைல. 5); 61201 6008. 

[5/(.21௮120௮114722 த. சருமபந்தம்.] 
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சருமம் 5௪101771௮7, பெ.(ஈ.) 1. தோல்; 818, 

10௪, 884௪. 'ஐதப்பமை சருமத்து (தொல். 

சொல். 402, உரை) 2. தோலாலாகிய பாய் 

(பிங்.); 8807 ௦௦௱௦0ட் ௦7 ௮006 ௦0 10௭. 

ப50 88 5991 0 060. 3. கேடயம் (சங். அக.); 

11/௮0. 4. மரப்பட்டை; 681 ௦7 8 1126, 

[5/1. 0/777472 த. சருமம்] 

சருமன்' 52:7௪, பெ.(ஈ.) சருமகன் (வின்) 

பார்க்க; 566 5௪/04/7222 

[$/். 04/7774772 த. ச௫மன்'./ 

சருமன்* யச, பெ.(॥.) சர்மா பார்க்க; 

566 52772. 'சருமன் வருமள்... சார்த்தி 

புழங்குமியற் பெயாகள் ” (திருவானைக். 

கோரச், 6.9), 

[5/0 52/17722 த. ச௫மன்“]/ 

சருமாசனம் 2௮7722௪727, பெ.(.) ஒரு 

வகை ஓகவிருக்கை (யோகாசனம்); & (80 ௦4 

940016 0051ப16. 

[5/ம். ௦2/777.25௮7122 த. சருமாசனம்.] 

சருவக்கியன் 52/1/௮040/2, பெ.(॥.) முற்றறி 

வுடையோன்: 000, 85 ளோ/50ளொ. “உயர் 

சருவக்கிபன்” (வாயும், பாசுப. 10, 

[5/1 சச 2 த. சாவஞ்ரூன் 2 

சர வக்கிபன்./ 

சருவகம் 8௮௦௪7௮/77, பெ.(ஈ.) 1. தண்ணார்; 

2167. 2. மனம்: றா. 

சருவசங்காராதனம் 2௪/ப//௪-2௮//2/2- 

22172/77, பெ.(1.) ஓகவிருக்கை (யோகாசன) 

வகை. (தத்துவப். 108, உரை); (54/2/83091௦ 

0௦5106. 

[87.92.1292 770022 2 த. ௪௫௮ 
சங்காரம் 4 த. ஆதனம் 2 சருவசங்காராதனம். // 

சருவதாரி 

சருவசத்தி 227ப1:2-2௪/0/ பெ.(.) மலைமகள் 

(பார்வதி) (கூர்மபு. திருக்கலியாண.23); 

827௪1 

[510 522-29//7/2 த. சரவசத்தி 

சருவசாதகம் 8௮ப/௪-2௪௦௪7௮/7, பெ.(ஈ.) 

சர்வசாதகம் பார்க்க; 566 52/1/9-2:20௪0௮/71. 

[5/ம5211/2-520192(2 2 த. சர வசாதகம்./ 

சருவசித்து' ப௪-3/40, பெ.(ா.) எல்லா 

வற்றையும் வென்றவன்: 811-001068[07. 

'சருவசித்தாகிமே லகஷயனாகுவூரய் 

(சரபேந்திர. குற. 77 8), 
[5/1 52/2-//2 த. சருவசித்து:] 

சருவசித்து” ௮0//235//0, பெ. (ஈ.) 

சர்வசித்து பார்க்க; 596 5௮72-5110 

[8/ம் சச 2 த. சாதித்து 2 

ச௫.வசித்து.] 
சருவணம் 2௮:ப/௪0௮77, பெ.(.) 1. உண்ணல்; 

1௦ 65(. 2. வாய்; ௨ ௱௦ெ/ (சா.அக.). 

சருவதா 8சப/௪௦2 வி.எ.(804.) சர்வதா 

பார்க்க; 566 ௪02. “இரு வரள்பும் 

சரவதா ஐருஉரன்பாக " (சிலம் 1 5 உரை, 

[5/ம.5௪:2-22-2த. சாவதா 2 ச௫வதா..] 

சருவதாரி 32ப௪/சா பெ.(॥.) சாவதாரி 

பார்க்க; 566 2௪:௪2 

[8/1 ௮௪-27 2 த. சாவதாரி 2 

சரஃபதாரி] 



சருவந்து 
சருவந்து 821ப/௮700, பெ.(॥.) தலைக்கவசம்; 

வள். 'சரவுந்து கைக்கொண்டு ” (இரகு. 

கிக்கு]. 2522. 

[ப. 5௮௦௮12 272-0௮70112 த. சரவந்த;] 

சருவம் 2270/02/77, பெ.(.) சாவம் பார்க்க; 

566 5௪//2/77. 

(தாத்த. 1020. 

[5/7. 5௮72 2 த. சருவம்./ 

'சருவதஞ்சிைபோம் " 

சருவமுத்திப்பிரசங்கம் 8௮1ப0௪-7பப152- 

ச,  பெ.(॥.) எல்லாரும் முத்தி 

பெறலாமென்ற கொள்கை; 11600 ௦7 

பராஙுன5வ! 5124௦0. 

[5/1. 5271/2-177ப/107252/1422 த..சருவ 
முத்திப்பிரசங்கம். ] 

சருவரி 2௪௨௩௨7 பெ.(॥.) 1. இரவு; ஈர. 

'சருவரி வாரல்” (புதினொ. திருவலஞு். 7), 

2. இருள் (பிங்.); ௨55, 01௦00. 

[3/ம். 5௪௩௮ த. சருவரி] 

சருவவியாபி 2௪:0/௦2-ந்2௦/ பெ.(.) சர்வ 

வியாபி பார்க்க; 566 8௪7:9-பந்/2.்/ 

[5/7 ௮1240/20/72 த. சாவவியாபி ௮ 

சர வவியாபி] 

சருவாங்கம் சோபாசகர்சனா, பெ.(ஈ.) 1. உடம்பு 

முழுதும்; 0௦0 85 ௨ ௦16. 

உறுப்புகள்; 8 00815. 

2. எல்லா 

[5/0.5௮௪42/19௪ 5 த. சாவாங்கம் 
சருவாங்கம்.] 

சுருவிதம் சாய, பெ.(ஈ.) உண்ணல்: 

620 (சா.௮க.). 

சருவே பக பெ.(ஈ.) நில முதலியவற்றை 
அளக்கை (இக்.வ.); ஈாஎ85பாஊலார் ௦74 1௮4 
610. 

[8 5௩)” த. சருவே] 

சருவோக்தம் பாசக பெ.(ஈ.) 
சிவாகமங்கள் இருபத்தெட்டனுள் ஒன்று. 
(சைவச பொது. 335, உரை): 8ஈ 8௦18ஈ4 

240 சரோருகன் 

2௮/௮௭ 501101ப6 (ஈ 5கா8/ஈ4(, ௦6 ௦4 28 

5027௮277௮7 0.4. 

[5/0 ௮0/72 த. சர வோக்தும்.] 

சரூபாயனம் கோம், பெ.(ஈ.) 
வழிபாட்டு உருபோடுதல் (செபம்); 34/66 

(சா.அக.). 

சரூர் ச் பெ.(1.) விரைவு; றா௦ாழ/(ப06, 

015094௦. 

[ீ. 227042 த. சரா] 

சரை'-த்தல் ௪/5) 4 செ.கு.வி.(3.॥.) 
முதுமையடைதல்; (௦ 000 010. 
'சரைத்தகெள் யாக்கை ” (ரான; கிழ். 20) 

[5/ம் /2722 த. சுரை] 

சரை” ன பெ.(ஈ.) 1. நரை மயிர் (பிங்.); ராஸ 
1௮. 2. கிழத்தனம்; 010 306, 06016211ப06. 

"நிகரிலாத் தருமமே சரைமரண நீக்கி” 

(சிரசு. ௨ருணராச. 35). 

[5/ம 7/௧ த. சுரை] 

சரோசம் 3௯65௧77, பெ. (ஈ.) சரோருகம், 

1 (சூடா.) பார்க்க; 566 5270/ப/94/77. 

[5/0 52/0-/22 த. ௪ரோசும்.] 

சரோசரம் 8258௮௮, பெ.(.) இரும்பு; 1௦ 

(சா.௮௧.). 

சரோசனம் 527522௪77, பெ.(ஈ.) சினத்தோடு 
கூடயிருக்கை; 6819 [॥ வார. 

[5/4. 52-705௮/12- த. சரோசனம்.] 

சரோருகம் 2௮௦9௮, பெ.(ஈ.) 1. தாமரை; 
1௦105. 'மூக,சரோருகத்தினார்' (பாரத. 
யரா. 557. 2. அளறு (நரக)வகை (சிவதரு. 
சுவர்க்க நரக. 108.); 8 ஈவ॥. 

[5/1 52702-/0/72- த. சரோருகம்/] 

சரோருகன் சபரக, பெ.(.) (தாமரை 
யினின்று தோன்றியவன்) நான்முகன்; 
272/4772, 86 00 1ஈ 10105. "கமலமென் 
பொகுட்டுமேவிய ௨ரசரோருகன் (கம்பரா. 
இவ 5), 

[5/1 5270-7ப722 த. சரோருகன்.] 



சரோவரம் 

சரோவரம் 2௪௯௦௮௮, பெ.(.) சிறந்த 

பொய்கை; 19/6 04 506014! 6005118006. 

[86% 52/2-0/2/22 த. சரோவர்] 

சல்தி 2௮04 வி.எ.(804.) விரைவு; (0ம். 

[பீ. 075 த. சல்தி] 

சல்லகண்டம் 2௮/௪-(222/7, பெ.(ஈ.) புறா 

(யாழ்.அக.); 0016. 

[5/0 /௮/௪-0ி22 த. சல்லகண்டம்.] 

சல்லரி 5௮/27 பெ.(ஈ.) பூடுவகை; (14.14.404) 

90/பா 02/20. 

/£. 02/23/25 த. சல்லி] 

சல்லாத்து 2௮/௪0, பெ.(॥.) மா, பலா முதலிய 

பழங்களைத் துண்டாக நறுக்கிக் கூட்டிச் 

செய்யும் ஒருவகை இனிப்புணவு; 58180. 

த.வ. பழக்கூட்டு 

[£. ௨௮௪௦2 த. சல்லாத்துப 

சல்லாபத்தரு 527/202௮-//270, பெ.(.) வினா 

விடையாக நாடகவரங்கிற் பாடும் பாடல் 

(வின்.); 51806 8010 1 146 10 01 8 பெர். 

[5/1.5௮120௪- 11/02 2 த. சல்லாபத்தரு..] 

சல்லாபம் 2௮/25௮77, பெ.(7.) 1 கலந்துரையாடல் 

016853] ௦௦ங௩581/0, 0/2/0௦9ப6. 

2. காதற்பேச்சு; ௮ 80௦08 191. 

மாதுலீலா்' (குற்றா. குற. 76). 3. வினா விடை 

(திவா); ௦846௦8, 01500பா56 ॥ஈ 16 1௦0 

௦7 0ப65(1005 ௮0 8565. 

சல்வா 

[5/0 5௪/2௦௮: த. சல்லாபம்] 

சல்லாபன் 5௮/6௪, பெ.(1.) மகிழ்நன் (பிங்.); 

10௩144! றனா5௦ா. 

[5/4 54/20: த... சல்லாபன்..] 

சல்லாரி 5௮27 பெ.(ஈ.) மரவகை (வின்.); 8 

1166, ர8ாக1014. 

சலக்கரணை 3௪2௮ பெ.(1.) 1. ஏந்து 

வசதி (செளகரியம்); ௦/£ா!/8ா06, 

247 சலாசலம் 

0168821655, ௦௦14௦20105. “இவ்வீடத் 

துக்கு அவ்விடம் சலக்கரணை ” (இ.வ.) 

2. தணிவு. (வின்.); 8! (214௦, ௱ப0௪ர்/௦; 

£60ப01/௦1 01 8 06011 ௦65 18/0 பா. 

3. உரிமை (வின்.); றா1ப/11606, றாஊ௦02146. 

/..522௮/272 

[3/7 சபா 2 த. சலக்கரணை] 

சலலியம் 2௮௫௮77, பெ.(.) முள்ளம்பன்றி; 

0௦௦ப016 (சா.அக.). 

சலவுகம் 220/9௮/77, பெ.([.) 1 ஆண்குறி; 16 

091114! ௦08 ௦7 8 ஈ௱16. 2. இலிங்கம்; 119 

0815 (சா.அக.). 

சலாக்கியம் 5௪௪௭, பெ.(.) சிலாக்கியம் 

பார்க்க; 566 34/21/௮177. 

[5/ம ௮291)/௪: த. சலாக்கியம்.] 

சலாகாபுருடர் 2௮22-21 ப/027 பெ.(ா.) 

24 தூய நீரவா (தீர்த்தங்கரரை) உள்ளிட்ட 

63 சமண (சைன)ப் பெரியோர்கள் (9வ௭௭௱.); 

5௱(6, 63 ரா ஈபாட்ள, பய 16 24 

777௪142727 

[8/5 5/27/.240ப//522 த. சலாகாபு௫.டா; ர் 

சலாசத்து 5௮22௪/40, பெ.(॥.) சிலாசத்து 

பார்க்க (இ.வ.); 586 5/22௪14 

[8/ம் கசய்: த. சலாசத்து..] 

சலாசலம் 582-2௮௮, பெ.(॥.) ஆன் (பசு); 

௦௦8 (சா.அக.). 



சலாசலலிங்கம் 

சலாசலலிங்கம் 522௪-0௮77, பெ.(.) 

வழிபாட்டிற்குரிய இலலிங்கங்கள் (சைவச. 

பொது.123); 81005 105 0௦7 //422, 5ப0! 25 

/4/72-///142/77, 7211721747, 610., ப560 

1௦1 6௦14 இார்ஙக46 810 றபம்!(௦ ௦5112. 

[5%. 04/௪72-02/2/11922 த. சவாரசல 

விங்கம்../ 

சலாசனம் 5௪9-2௪௮, பெ.(ஈ.) வழிபாட்டில் 

சிவவிலங்கம் அமைதற்குரிய (அனந்தர், 

தன்மம், ஞானம், வைராக்கியம், ஐசுவரியம், 

பதுமம் என்ற அறுவகை) இருக்கை (ஆசனம்) 

(சைவச.பொது.523); (5வ௩.) ற60651௮15 

180160 107 568110 8 ரச வவ 

௦10 11௦ பு, ஜ்பா ஈயாடள, 4/2... 

2/1417/27, 12//712177, 0472/77, பர ௮/2, 

25ப1/2//:277, 0௪02017121. 

[5/ம். 2௮/248-௪௮722 த. சலாசனம்.] 

[ த. ஆதனம்2$6். 4-5௮7௪.] 

சலாஞ்செய்-தல் 2௪28-௦௯)-, 1. செ.குன்றாவி. 
(4.1.) 1. கையை நெற்றியில் வைத்து வணக்கம் 
செலுத்தும் முறை; (௦ 58]பர6 டர ரவ] 176 
௮0 1௦ 11௨ 1060௦80. 2. வணங்குதல் 
(உரி.நி.); 1௦ 0௦ம் (ஈ ௦06158௭0௦6. "குறவர் 
மகடகுச் சலாமிடற் கேசக்கறு குமரனை 
(ீனாட் பிள்ளைத். காப்ப,4), 

[0. 5௮472 த. சலாம் 4 த. செய்-.] 

சலாடு 5௮200 பெ.(ஈ.) காய்கறிகள்: 
4606190165 (சா.அக.. 

சலாந்தரு 2௪5-௮71 பெ.(॥.) நாட்டியவுறுப்பு 
வகை (7/0); ௨ 59பர0 ற086 1 ளா. 
"தள்ளரிய சலாந்தருவும்" (குற்றா.த.ல, 
துருமசாமி.55), 

[பீ. 52477400௩௪ த. சலாந்தரு..] 

246 சலீசு 

சலாபத்து 2௮22௪1, பெ.(ஈ.) 1. விடுதலை 
தன்வயம் (சுவாதீனம்) (வின்.); 1660௦0. 

௦60. 2. எளிமை (சுலபம்); 8856, 19011௫. 

“இதைச் சலாபத்தாப் முடீகீகலாம் 

3. பெரியது (விசாலம்); 0௦0௱௦0(10ப81655. 

$08010ப5655. இடம் சலாபத்தாயிருக்கிறது” 
((இ.வ.). 

[பீ. 5௮277௪1/2 த.. சலாபுத்து:] 

சலாம் 2௮2, பெ.(ஈ.) வணக்கம் (வந்தனம்): 
5௮1ப1811௦. சலர.மிடு " 
(க௬பட 789), 

/0. 544772 த. சலாம்] 

ராலயன்.... 

சலாவத்து 2௮௪௪௦, பெ.(॥.) சலாபத்து 

பார்க்க; 586 220௪10, 

[5/1 ப, ௮77௪ 

சலாவத்து.] 

2 த. சலாபத்து 2 

சலான் 2௮௪, பெ.(£.) 1. பணத்துடன் 

கருவூலகத்திற்கு (கஜானா) அனுப்பும் 
விவரக்குறிப்புச் சான்று (நமூனா.) (0.6); 8 

1௦ 07 ஜ8ா1/௦ப1875 ௦௦௦80 ஈ௦லு 

[61160 1௦ 8 116௨5பரு. 2. பணம் கட்டும்படி 
வழக்குமன்றம் (கோர்ட்டு) வழங்கும் ஆணை 
(உத்தரவு) (இ.வ.); ௦067 185ப60 நூ 8 ௦௦யா1 

060140 060051 ௦4 ௫௦01. 

[ பீ. ௦4/47 த. சலான்.] 

சலிசு 52/5 

52/5 ப 
பெ.(॥.) சலீசு பார்க்க; 866 

சலிதம் 2௪/௪௪, பெ.(ஈ.) 1. வெறுப்பு; [194160. 
2. இளைப்பு; ௨௱௮0121௦ (சா.அக.). 

சலீகம் 5௪9௮77, பெ.(ஈ.) போர் (ஆ.நி.); 18/2. 

[5/4 ௪௮/42 த. சலிகம்] 

சலீசு 2௪7, பெ.(ஈ.) 1 எளிமை (சுலபம்); 856, 
1௮01. 2. மலிவு: ௦68655. 

[0. 5௮/52 த. ௪லிச.] 



சலூன் 

சலூன் 2௮0, பெ.(॥.) முடி திருத்தகம்; ஈவா 
016581 10 591001. 

]£. 5௮/2௦/7 2 த. சலூன்] 

சலேசரம் 5௮/22272/77, பெ.(॥.) 1. நீர்ப் பறவை; 

21 மார. 2. மீன்; 154. (சா.அக.). 

சலேருகம் 5௪/50/9௮17, பெ.(॥.) செங்கழுநீர்; 

60 1 8 கா [நு - 1/6 0061218. 

(சா.அக.). 

சலோகிதம் 2௮/59/02/77, பெ.(ஈ.) வயல் நெட்டி 

(அ) நீர் நெட்டி; 9 5060165 ௦7 றர நிலா - 

2௨5௦0௦8116 850618. (சா.அக.). 

சலோதயம் 8௮22௮7, பெ.(॥.) பேறு 

காலத்திற் பனிக்குடம் உடைகை; 100010 91 
[16 0௨0 04 ௮/௫. 

[5ம் /௮௪4ப0௮௪ 2 த. சலோதயம்] 

சலோதரசன்னிபாதம் 2௮/2௦272-2௪ 

222777, பெ.(1. ) வயிற்றுப்பிசத்தாலேற்படும் 

குளிர் காய்ச்சல்; [010 12/21 85 8 [25ப11 

௦1 86௦௦௱ர85 000வ3.. (சா.௮௧.). 

[சலம் - உகரம் - சன்ணி* பாதம்] 

சலோதரம் 2௮62௪௮, பெ.(॥.) ஒரு 

வகையான வயிற்றுப்பிச நோய்; [0059 
9501115. 

[5/5 2/௪: ப0௮/௪ 2 த. சலோதரம்/ 

சலோபாதை 5௪/5௦22௮/ பெ.(.) 1. சிறுநீர் 

கழிப்பதில் தொல்லை; 0/1410ப1/ ॥ா 0௨5591 09 

பார்ர6-0015ப/௪. 2. உடற் கழிவை வெளி 

யேற்றுவதில் தொல்லை; 9 1எா௱ |00861/ 

10060 107 6/20ப௮1(/௦5 037 5100), பாரா 

8௩௦ ௦1% 268115. (சா.அக.). 

[5/7 //௪7ப0௧417/ 2 த. சலோபாதை/ 

சவ்வச்சரலவணம் 8௪॥/௪௦௦2/2-/21/2/72/77, 

பெ.(ஈ.) நாட்பட்ட வயிற்று நோவைப் 

போக்கும் ஒரு வகை யுப்பு; 8 1480 ௦7 5௮! 

ப5௨0 ற ௦௦௦ (5றஐ0514 80 1 ௮5௦ 

16006 (௦ 7௨௩௦௫6 ௦௦/௦ ௦௦1/0. (சா.அக.). 

2409 சவர்ணவிருத்தி 

சவ்வர்ச்சலம் 8௪0௮70௦௮/2/7, பெ. (ஈ.) 

சவ்வாச்சலவணம் பார்க்க: 56௦ 

5210/2/202/21/2/72/77. ட. 

சவ்வர்ச்சலலவணம் 22:2720௮/௮21:27277, 

பெ.(ஈ.) ஐவகை உப்புகளுள் ஒன்று; 1௦௮] 
21௮॥, ஈர், ௦16 ,9௮2-/21:2742/77. 

[/2சப௮0௮2-/0௮7௪2.௧. சவ்வர்ச்சலவணர்] 

சவ்வாது 8௪1221, பெ.(॥.) ஒரு வகைப் 
பூனையினின்று கொள்ளப்படும் மணப் 
பொருள்; 9 [0 ௦7 50க1 6௨0 (௦ 
5860161100 ௦71 16 0161 081, 014/6. 
'கலனைவபுமுகொடு சவ்வாதாரந்த " 
(தனிப்பார. /, 22772], 

[0. 22.ம்.2072 சவ்வாது/ 

சவ்வியசாசி 8௪௪222; பெ.(॥.) இடக் 
கையாலும் அம்பு தொடுப்பவனான 
அருச்சுனன் (பாரத. அருச்சனன்றீர்.44); 
கரியாக, 85 81001110 8௦5 மாம் ரத 1௪1 
180 ௮150. 

[50 5௪0/௪92௦/72 த. சல்வியசாசி] 

சவர்! 2௪௦௮7 பெ.(1.) சபர்' (வின்.) பார்க்க; 566 
590௪. 

[0 5௮௮2 த. சவர்/ 

சவர்” 2௪௭௪ பெ.(॥.) அரபியர் ஆண்டின் 
இரண்டாம் திங்கள் (பெரியவரு.28); [6 
56000 &£௮ம1௦ ரா. 

(47. 5௮௪72 த. சவா] 

சவர்க்குந்தா 2௪௭௮7/-//1/722, பெ.(॥.) 
கப்பலின் மேலிடத்துள்ள மூன்றாம் பாய்மரம்; 
1௦0-0௮181 ௨5. 

/பீ. ௪௪ம்.௪- 40702 2 த. சவரக்குந்தா] 

சவர்க்குந்தாபாஞ்சிறா 2௪௦௮-//ப/742- 

மாட்டுஞ் சட்டம்; 085 - 1665 ௦1 (6 1680 
௦1 16 100-0௮8 ௮54. 

சவர்ணவிருத்தி 2௪௦௭7௪-ஈ70/14 பெ.(1.) 

ஆவணமெழுதும் வேலை; 0ர0765510 ௦1 
ஸ்ர 006. 

த.வ. ஆவணவேலை 

[544 ௪௪0௮௪ 11/02: த. சவர்ண விருத்தி] 



சவர்ப்பருவான் 

சவர்ப்பருவான் 521/27-2-2௮7ப1/2, பெ.(ஈ.) 

கப்பலின் மூன்றாம் மேற்பாய் சுருட்டும் 

குறுக்குமரம்; 1௦0 - 0811813810. 

[(. ௪௪ம்.௮-0-௦௮1ப1/2ர 2 த. சவர்ப்பருவான்] 

சவர்ப்புளோதி 52௪௦௮-2-0ய/24 பெ.(1.) 

பாய்மரத்தின் பின் கயிறு; 100-0௮4 0௨01- 

51994. 

சவார்பாய் 2௪௪௮௦௯, பெ.(॥.) சவர்மரத்திற் 

கட்டப்படும் பாய் (14.14). 83); 1௦0-0வ181 

5௰॥. 

[சவர-பரய்] 

[பீ. 5௪ம்௮ - த. சவாபாய்] 

சவர்மரம் 5௪௦௮/-/7௮7௪77, பெ.(॥.) காவி 

மரத்துக்கு மேலுள்ள பாகம் (14. 1445. 81); 

1௦0 081811 ரா . 

[சவாமரம்] 

[0. 5௪0௮72 த. சவா! 

சவர்லவளான் 5$205/-/2௦௮2/2, பெ.(1.) பாய் 

மரத்தின் மேற்கயிறு; 1௦00-0211 19940. 

[0. 520௮7 */202/2ர2 த. சவாரலவளான்] 

சவர அலகு 5௪௦௮/௪-௮௮0ப, பெ.(॥.) முகத்தை 

மழிப்பதற்குப் பயன்படும் இரண்டு பக்கங் 

களிலும் கூரிய விளிம்புடைய இரும்பினா 
லான மெல்லிய தகடு, மழிதகடு (யாழ்ப்.); 
01206. 

த.வ. மழிப்பி 

[511. /5௪ப௪ 2 த. ச௪வர-அலகு] 

250 சவரன்" 

சவரக்கத்தி 5௪௭௭௪-//௪10 பெ.(ஈ.) முகம் 
மழிப்பதற்குதவுங் கத்தி; ₹8201. 

[5/1 (சய? த. சவரம்-கத்தி] 

சவரக்காரன் 8௪௦௪௮/௪-4-62௪, பெ.(॥.) 

சவரகன் பார்க்க; 566 2௪/27/2227. 

த.வ. பரியாரி, மழிப்பாளன், நாவி 

[5/1 (௪௮ பரச 2 த. சவரக்காரன்] 

சவரகன் £212/292/, பெ. (.) முகம்மழிக்குந் 

தொழிலாளி; ௦80. 

[5/1 /சய௭ர்௪ 2 த. ச௪வரகன்] 

சவரட்சணை ைபசாச/சோன பெ.(॥.) 

காப்பாற்றுகை; 0ா€5௦௨117க110, 

௱வாராவா௦6, ௦16௦0௦. 

[5/1. கசாமசாச் 2 த. சம்ரட்சணம் 2 

௪ம்ரட்சணை 2 சவரட்சைா] 

சவாரணை £௪௦௮/20௮/ பெ.(ஈ.) சவரட்சணை 

பார்க்க; 566 534/2741 5811ல். 

சரவரம் 8௪௦௮7௮, பெ.(ஈ.) மயிர் மழிக்கை; 

818110. "சம்பந்தனுக்கு... தலைச்சவரம் 

பண்ணுவதேன் " (தமிழ்நா.108) . 

[5/6. (௪௪22 த. சவரம்] 

சவரன்! 22௪7௪, பெ.(॥.) இங்கிலாந்து 

(ஐரோப்பிய) நாட்டின் பொற்காசு (பவுன் 
நாணயம்) (உ.வ.); 0௦ப0 5181110. 

[£. 5017(ரா 2 த. சவரன்] 



சவரன்” 

சவரன்” 5௪௦௪72, பெ.(॥.) எட்டு கிராம் பொன் 

கொண்ட ஓர் அளவு; பவுன்; 8 695 பா6 ௦7 
0௦10 €0பவ! (௦ 61014 9௮5 80ங26810 

1௦ வாடு ௨0ப௮! 1௦ ௨ 0௦பா0. தாங்கள் 

பெண்ணுக்கு இருபது சவரன் நறை 

போடுிஙிறோம், 

சவரியார் 5௪௪௫௮: பெ.(॥.) சேவியர் என்ற 

அர்ச்சியசிட்டர்; 51. 2686. 

/[8. 502172 த. சவரியார] 

சவரியார்குழம்பு 2௪/௮்/2-//௮770ப, 

பெ.(ஈ.) ஒரு வகைக் கழிச்சல் மருந்து; 51. 
76ப/121'5 றபா02146 ஈட்ர்பா6. 

[சரியா குழம்பு] 

/£. 52 த. சவரியா] 

சவனிக்கை சச் பெ.(॥.) 1. திரை; 

5068, போவா. 2. நாடகவரங்கிலிடுந் 

திரை; போர்கரா ப560 ௦0 16 5180௦. 

3. சவனிக்கை மண்டபம் (வின்) பார்க்க; 

566 520/2/7/4772702.02177. 

த.வ. அரங்கத் திரை 
[56். (அனா 2 த. சவணிக்கை/ 

சவனிக்கைத்தரு 82027/44௪/-/27ப, பெ.(1.) 

சவனிக்கைப்பாட்டு பார்க்க; 56௦ 

520/27///42,2-0221/04 

சவனிக்கைப்பாட்டு 2௪௦2//௮2-0௮//0 

பெ.(॥.) நாடகவரங்கில் நடிகன் தோன்றும் 

போது பாடும் பாட்டு (வின்.); 5000 ௦ 16 

20068௭௨௭௦6 ௦7 ௮ ௨௦1௦7 ௦1 (6 51806. 

[சிக்கை பாட்டு] 

[5௩ /சமனாச - த. சவணிக்கை/ 

சவனிக்கைபடித்தல் சச௪ற/௪ட்௦௪ர(/௮) 

பெ.(1.) நாடகவரங்கில் கடைசி நடிகன் வரும் 

பொழுது பாடும் பாட்டு (வின்.); 5009 5பா9 

ப்ள (6 1851 ஐிஸ் 1 8 றவார௦0௱வா0% 

ார்6ா5 80 0௨௦௨5 ௦ (6 51806. 

[ச வணிக்கை படித்தல்] 

[5/1 சகா/(2 2 த. சவணிக்கை] 

251 சவாப்நவீசு 

சவனிக்கைபிடி-த்தல் $2௦20//௪00/2, 

4 செ.கு.வி.(4.॥.) நடிகர்கள் வருமுன்... 

நாடகத்திரையைப் பிடித்தல் (வின்.); 1௦ 1010 
9 போற 06100௨௪ 30105 ॥ 1 ௨ 
261௦0௱3௦௦, பா (ஷு 86 800௦பர் 1௦ 
5110 ௨5511465 ௦0 (6 51806. 

/சவணிக்கை மிழி: ] 

[5/4 /௪௦௮7//22 த. சவணிக்கை] 

சவனிக்கைமண்டபம் 521/2/7/((௪ 
/772/72202/77, பெ.(1.) வீதிப்புறப்பாட்டின் 
பின்உலாத்திருமேனி (உற்சவ மூர்த்தி) 
வீற்றிருக்கும் விடையாற்றுமண்டபம் (வின்.); 
7௮1 ॥ஈ பர்ப்ள் 8 வெட 12665 651 911 
00௦0655101. 

/சவணிக்கை மண்டபம்] 

[5/1 எப௮ா//்22 த. சவணிக்கை/ 

சவனிகை 5௪௦௮74 பெ.(1.) சவனிக்கை 
(வின்) பார்க்க; 566 521/277/44௮/ 

[5/ம னா/(22 த. சவணிக்கை 2 சவணினைகு] 

சவாசனம் 2௪௦22௪72/77, பெ.(ஈ.) அவையோர்; 

௦௦பா௦!(015. “சவாசனங்களுத் தானு 

மகிழ்ந்து (உத்தரரா. ௮௬௦/பே. 727], 

[51 ௪௪ம்/2/2௮7122 த. சவாசனம்] 

சவாசு 2௪௪2, பெ.(ஈ.) 'மிகநன்று' எனப் 

பொருள்படும் குறிப்புச்சொல்; 6%065510॥ 

519 ஈச்ச “ல! 0௦௨!" 'மா8/0!', ௨0௨18 

2 1ஊ௱ 010660. 

[ப. 5/40௪௦/2 த. சபாசு 2 சவாசு/] 

சவாது 5௪௭௮2, பெ.(ஈ.) படி (நகல்) (வின்.); 

௦௦, (185001, பேற/0௮16. 

[. 2௧௪௦27 2 த. சவாது/ 

சவாப்தார் 2௪௦2-02-22 பெ.(.) சவாப்புதாரி 

பார்க்க; 566 ௮௮12202ப-02277 

சவாப்நவீ௬ு சமசறாசா/5ப, பெ.(ஈ.) 

1. முறைமன்ற நடுவரின் மொழிபெயர்ப்பாளர்; 

ஈர்ாறான்ா வா் 08% 04 ௨ ௱க01517௧16. - 

2. செயலாளர்; 56௨0161813. 

ப். /சமசசாச 5 சவாப்நனீரு] 



சவாப்பு 2௦2 சவிகற்பசமாதி 

சவாப்பு 2௪௪2௦௦ ப, பெ.(॥.) மறுமொழி, விடை 

(உ.வ.); 85 ய68, [60ு. 

[ப சகம் 5 சவாப்ப/ 

சவாப்புதாரி 5202022ப/2/4 பெ.(.) 

பொறுப்பாளி (உ.வ.); 1860081516 06501. 

/ப/. 2௭௪௦102272 த... சவாப்புதாரி] 

சவாபுட்பம் 2௪௪002, பெ.(.) முளரி, 

முட்செவ்வந்தி (யாழ்.அக.); 1088. 

சவாய் 8௪௭27, பெ.(ஈ.) கப்பலிற் பாய் 

மரந்தாங்குங் கயிறு; 5189, 1006 5ப0ற௦111ஈ0 

251 (ஈகப00. 

(0. 5௪8௪/70/-2 சவாய்/ 

சவாரி 2௪௦௮ பெ.(ஈ.) 1. வண்டி முதலியவற்றிற் 

செல்லுகை; (06, 01146. 2. சுற்றுச் செலவு 
(பிரயாணம்): ௦10011, (௦, "துரை 
சவாரியிலிருக்கிறார் ” (இ.வ./. 3. ஊர்தி 
(வாகனம்) (வின்.); 600 081௦6, பல்(0(௨. 

த.வ. இவரி 

[0.. 5௪௭:272 சவாரி] 

சவாரிசெய்-தல் 2௪278௨”, செ.கு.வி.(5..) 

ஊர்திகளில் ஏறிச் செல்லுகுல்: 1௦ (106, 014/6. 

த.ல. இவர்ந்துசெல்லுதல் 

[௪வாறி - செய்தல்] [(/. ௪௦௮72 த. சபாரி] 

சவாரிபோ-தல் 5௪௦௪-௦6-, செ.கு.வி.(9.1.) 
1. சுற்றுச் செலவு (சுற்றுப் பிரயாணம்) போதல்; 

0௦ 00௦ 0௩௦40! ர 1௦பா, ௨ சவாரிசெய்--, 

பார்க்க; 566 522/2/7/-02)-, 

[சவாரி - போட] 

[0ீ. 5௪௪௮75 த. சவாரி] 

சவால்! 5௮௪/ பெ.(ஈ.) 1. வினா; 0ப6511௦ஈ. 

ஈ46ர௦9 811௦௩. 2. மூர் என்னுஞ் சாதி 
யினர்க்குள் வழங்கும் ஒரு வகைப் பாட்டு 
(வின்.); 8 580160 5000 ௦4 196 14௦௦15. 

[0. 5௪4/2 த. சவால்] 

சவால்” 8௪84/ பெ.(ஈ.) அறைகூவல் (இக்.வ.); 
ாலிா06. 

/875. 5௪/2 காரச். 50௮/2 த. சவால்] 
சவால்சவாப்பு 2௪௭௮/-22௦2௦௦௦, பெ.(ஈ.) 

வினாவிடை: 006510 ௮0௦ ௮15௦ (0.06). 
/[0.. ௮0/:/5 ௬. சலாம்சலாபப்பு] 

சவாலக்கம் 52௦௪/௪442/77, பெ. (1.) வயிரம் 
உண்டாகும் இடங்களிலொன்று; ௦06 ௦1 1௨ 
௭௦0-000 0010 0௦பாம்/௦5. 

/571. 5௮ பற்௪22 த... சவாலக்கம்] 

சவான் 2௪௮, பெ.(1.) 1. வலுவான ஆள்; 
511000 10051 ௦0௨501. 2. பணியாளன்; 
06801. 3. காவலன்: 0௦51911௨. 

[21௭4௪ 2 ஐவான்? த. சவான்] 

சவிகற்பக்காட்சி 2௪௭4௪22212 பெ.(ஈ.) 

ஒரு பொருளின் பெயர் இனம், குணம் 

முதலிய எல்லாக் கூறுகளும நிறைந்த அறிவு, 
(சி.சி.௮ளவை. 3, மறைஞா.); (௦9), 
சிஏ (/சர்60் 0௦1௨096 1ஈ வர்ர கரா 

பா251000 1 வி! 5 ௦6௮05. 

/சிவிகற்பர்- காட்சி] 

[547. 5௪-0/௮10௮4 2 த. சனிகற்பகம்] 

சவிகற்பசமாதி 2௪௦/௪70௪.82௮17௪01 பெ. (.) 

கொங்கணவர் வாத காவியத்திற் சொல்லி 

யுள்ள ஐந்துவகை சமாதிகளுளொன்று (இது 

ஞேயம், ஞாதுரு ஞானம் என்னும் வேறுபட 

வுணரும் உணர்ச்சியோடு கூடிய யோக 

நிலை); 006 ௦01 1௪ 114 (05 ௦7 5ஊ௱௨011 

(௦81801 ற6611811௦) ௦௦14௨12160 1 

0198/8819 ௦15 (3000) ௦ஈ 4/௦ 
(11158 ஈஈ6011211௦ 1 வரர௦் 10௨ ௨௨5௦ ௦074 

பாட்டு 15 எலா ௦74 1௨ 0114 (க1105 

௦61681 16 வன் 800 10௨/௦. 50 

115 ௨௦0௨ 1 வு் 10உ௱ர்௱ம் 15 11 ௮ 

165861 060066. |( ௦0151515 ௦4 1௩௦ 14005 . 

45. 5ச1வாப 80 1 /5வப ௨ ௱ளாபா௪0 

| 6 ௨6௦௩6 581296. 

[5/2. 52-27-௮225 த. சவிகற்பசமாதி] 



சவிகற்பஞானம் 

ஒரு மனிதன் அல்லது பொருள் தன்னை 

அடைந்த மாத்திரத்தில் அதன் குணாகுணம் 
முதலிய முழுத் தன்மைகளையும் தானே 

உணரும் அறிவு; 8 180ப3/ 01 பேர ரு 

ரவ]! ௦0810, (6 0பவ!!1125 8௭0 

0006110425 ௦4 8ஈ ௦0/6௦ ௦௦40 ॥॥ 6௦1801 

வ்ய்்ர்ரா ௦ ௦1௨805 8000801109 ஈ௱ 

- ஷூ /௦வ! 000௦016006. 

[5/6 5௪-ப4றை௪ாள்ா த. சவிகற் ஞானம்] 

சவிகற்பம் 22ஈ420௧77, பெ. (ஈ.). சவிகற்பக் 

காட்சி பார்க்க; 866 5௪-1/42/02-/- 270. 

(சி.சி.அளவை 3, ஞான) 

சவிசங்கம் 2௪௦/22/49௮/77, பெ.(॥.) 1. ஒரு வகை 

வூதை நோய்; 8 (80 ௦74 ரபா. 

2. எண்பது வகை வளிநோயுள் ஒன்று; 016 

௦4 (௨ எரர் ரக ௦04 ரிபு 1ஈ (6௦ 

பாகா நா. 

சவித்தாரம் சேப//௪௮, பெ. (ப.) 

1. விரிவுடையது; 127 கார் (5 8/6 ௦ 

61௦0௦1816. 2. இன்றியமையாச் செயல் 

(இ.வ.); எரு ௦1 ॥ாற௦ா1$8006 ௦ 

௦௦15௨0 ப8௦௨. 

[$%1. ௪௪-//5/2722 த. சவித்தாரம்] 

சவித்திரு சைப, பெ.(.) பன்னிரு 

ஞாயிற்றுக் கடவுள்களுள் ஒருவர்; 5பா-009, 

௦6 ௦7 //1/2/22247/27/: 

[51. 5௪பார்: த... சவித்திரா] 

சவிதா ௪1/ச, பெ.(ஈ.) பகலவன்; 500. 

சந்திரன் சவிதா வியமானனானிர் "(தே.யா: 

5733). 

[5/6 ௧௪/42: த. சவிதா] 

- சவிர்சங்கி 2௪2௪91 பெ.(॥.) சிறுதகரி (சிறு 
பீரங்கி) (வின்.); 8121 ௦88௦. 

[பீ. சம்சாரம் த. சவிர்சங்கி/ 
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சவிகற்பஞானம் 2௪௦//20௪727௪7, பெ.(ஈ.) 

சவுகதன் 

சவிலைக்கொடி 22/௪4/6௦21 பெ. (.) 

ஒருவகைக் கொடி; 89 ௦96091-பட1 
௱கா1ம். 

[8/1 5௪0/2 த. சிலை] 

சவுக்கியக்குறைவு 5௪௦/ப//0/௪-4-ப/௪ற்ப, 

பெ.(ஈ.) 1. நலக்குறைவு; || ॥6வ/ஈ. 

2. நலங்குன்றுகை; 8101 1018008110. 

(சா.அக.). 

/சவுக்கியம் - குறைவு] 

[9ம் 5௪175 செளக்கியம் 2 த. சவுக்கியம்] 

சவுக்கியம் ௪ப/277, பெ.(ஈ.) 1. நலம்; 

6௮117. 2. மலங்கழிக்கை; 16 80 ௦4 

018110 16 60/65. (சா.அக.). 

[$/். ௪௪ப//0/௮2 த... சவுக்கியம்] 

சவுக்கியமுறைவிளக்கம் 220ய/6/௮770/௮- 

பா, பெ.(॥.) தூய்மை விளக்கம் 

(புதுவை. வழக்கு); 101616. 

/சவுக்கியம் - முறை விளக்கம்] 

[$84. ச௪ப/0)/22 த. சவுக்கிய(ம்// 

சவுக்கியவீனம் 2௪1ய//0/2-//7௪07, பெ.(ஈ.) 

நலக்குறைவு; 0991 ௦4 9௮10, [॥/-ஈ6வ14. 

(சா.அக.). 

/சனுக்கியம் - ஈனம்] 

[81. சசப/ரீர௪2 த. சவுக்கியம்/ 

சவுக்கிரியா 321/8: பெ.(1.) எரி பூடு (௮) 

பூண்டு; 981110. (சா.அக.) 

சவுகதநூல் 20/9209-/70) பெ.(ஈ.) 

புத்தர்களுக்குரிய முப்பிடகம்; 8ப000151 

501101பா௨5. 

/சவுகத * நூல்] 

[9ம் ௪௪ப௮/௪2 த. சவுகத(ம்/] 

சவுகதன் 8௪1ப9202/, பெ.(॥.) புத்தன்; 

இப்கா. "தன்னே ரில்லாச் சவுகத் ": 

(பிரபோத. 75,78) 

[9/ம் சபரச/22 த. சவுகதன்] 



சவுகந்திகம் 25.4 

சவுகந்திகம் 2௪1//௪7219477, பெ.(.) 

சவுந்தரி 

சவுத்திராந்திகன் 5200172722, பெ.(ஈ.) 

செங்கழுநீர்; 60 110/8 பகரா 7 - 

ஷ் 26 10106 81125 11.000818. (சா.அக.) 

சவுகந்திரா 82/௪272472, பெ.(.) கந்தகம்; 

5ப10ஈபா.(சா.அக.) 

சவுகரியம் சச/பர/௪ரந்ா, பெ.(.) நலம்; 

௦௦1ங£ா(ன06. 

[5/1. சசப௪ற/22 த. சவுகரியம்] 

சவுசம் சசப5௪, பெ.(॥.) தூய்மை; 

௦681810, 90104௦. '“ஒருங்குறச் ௪வுச 
முடித்த பின்". (குற்றா. தல. சிவபூ. 79) 

[5/4. 5௪0௦௪2 த... சவுசம்] 

சவுசன்னியம் சப2சரரற்ச, பெ.(ஈ.) 

1. இனிய குணம்; (ஈடு 0150051110. 

ஊடு. 2. நட்பு, உறவின் நெருக்கம்; 

1160054110, ராங்கு. 

[5/4 2௪ப/௮)/௮- த. செளசன்ணியம்/ 

சவுடால் 5௪/75 பெ.(ஈ.) சவடால் பார்க்க: 

566 521222 

சவுடோல் 3௪ப25/ பெ.(ஈ.) அம்பாரி (வின்); 

0080௨0. 

[பீ. 7௪௦௪0 சவடோல்/] 

சவுண்டம் 3௪62, பெ.(॥.) சவுண்டி 
பார்க்க; 866 5௮0௪ 

சவுண்டி 8௪ஈபாற் பெ.(ஈ.) திப்பிலி (மலை.); 
1௦0 96008. 

[541. சபாரி த. ௪வுண்டி] 

சவுத்தியம் 2௪0/௮. பெ.(ஈ.) வெள்ளி: 
9ப.(சா.அக.) 

சவுத்திராந்திகம் 2௪5ப117277019௪7, பெ.(ஈ.) 
புத்தமதப் பிரிவு: 3 8 ப00161 560. 

[$/1. சப த. சவுத்திராந்திகம்] 

சவுத்திராந்திக பிரிவைச் சேர்ந்த புத்த 

மதத்தினர்; 101101/67 ௦7 5அபர்கர!(அ 8501 ௦74 

ப0015. 

[5/1 5௪/02/7122. சவுற்திராந்திகள்] 

சவுதலியா 8௪20-2, பெ.(ஈ..) கப்பலின் 

முகப்புக்கட்டை; 300/5றாரர் (143ப10. 

[5 520202//2 த... சவுதலியா] 

சவுதாகிரி ௯௦1897 பெ.(ா.) குதிரைக்காரன்; 

0556 - 069168. 

[௨5ா. ௪௪ப௭27௮/0 த. சவுதாகிரி] 

சவுதி சபர் பெ.(॥.) 1. மறைநெறியறிந்த 

பார்ப்பான்; நோவ நாரில் ர ௩601௦ 

ர்பலி5. மாதவச் சவுதிமார்கள் வந்தனா 

(அரக நமிசா 44) 2. மறை நிகழ்வுகளை 

நடத்துபவன்; ௦06 ௩௦ ஐனார்ொரா5 4601௦ 

5830171065 . 

[5/4 3௪ பப்72 த. சவுதி] 

சவுந்தம் 220727, பெ.(ஈ.) ஒருவகை நஞ்சு; 
8 40௦07 ஈ௨பி 46 850/0. (சா. அக.) 

சவுந்தரம்' 2௦/2௮, பெ.(ஈ.) அழகு; 
௦68ப௫ூ 880601விநு ௦1712௮7௮12. (சா. அக.) 

[5/7. ௪பா௦2:2- த. சவற்தரியா 2 சவுந்தரம்] 

சவுந்தரம்” 5௪4/27௮7, பெ.(1.) சவுந்தரியம் 
பார்க்க; 886 59/பாொடுவ. "சவுந்தர 
மானே. (அருட்பா, 1 வடிவுடை. 26) 

[5/7 5௪பா220:2- த. சவுந்தரம்] 

சவுந்தரி 2௪௦127 பெ.(1.) 1. அழகுடையவள்; 

8 688ப0ர்ப ௩௦. 2. மலைமகள் 

(யாழ்.அக.); 0000259 9751172110 

[54ம். யர் த. ௪ீதகி] 



சவுந்தரிகை 
255 சவாரர் 

சவுந்தரிகை 2௪௦ப7/2/764/ பெ.(.) சோலை 

வெண்தேக்கு; |001410 91855 ற18ா(. 

(சா.அக.). 

சவுந்தரியம் 5௪௦/௪), பெ.(॥.) அழகு; 

பு. “பெயா் சவுந்தரியலகரியென ” 

(செந்த பாயி 5/ 

[$1. 5௪ப/70203:22 த. சவுந்தரியம்/ 

சவுப்பு 220220, பெ.(॥.) முறை மன்றத்துக்குத் 

திரும்பும் அழைப்புக் கட்டளையிற் கண் 

டிருக்கும் விவரம் (இ.வ.); [உபாஈ ௦ 3 0௦பார 

- ா௦0685. 

47௮0. 5௪1௦2 சவுப்புர 

சவுபஞ்சம் 5௪௦௦௪௪, பெ.(॥.) புனல் 

முருங்கை; 1௦1651 ப௱-81/0%. (சா.அக.) 

சவுபாக்கியசுண்டி 2௪௦ப௦2//0/௪3பார் 

பெ.(.) ஆயுள் வேத முறைப்படி தயாரித்த 

ஒரு இளகியம் (இதை குன்மம் கிராணி, 
பிரசவ சுரம் முதலிய நோய்களுக்குக் 
கொடுக்கப்படும்); 8ு 4/பாு60/௦ 
௦௨0௮1214௦7 ௦7 ௮ஈ 616201பகர 0025011020 
1௦1 நே8ற6515, ௦/6 012௦௦௨ ௨௩0 

பாலவ! 1௭ன.(சா.அ௮க.) 

சவுபாக்கியம் 8௪ப/௦2///௪1, பெ.(.) 

1. சுக்கு; 01120 01196. 2. ஒரு வானியல் 

_ (சோதிட) நூல்; 9 (0 ௦7 8510109]. 

(சா.அ௮க.) 

சவுபாக்கியம்! ௪ஈப௦2/0ு/௮, பெ.(॥.) 

ஏந்துகள்; 8ப501010081255. 

த.வ. பெரும்பேறு. 

[$/61. 5௪ப2/27)/22 த. சவுபாக்கியம்/ 

சவுபாச்சியம்” 8௪௦ப222௦/:௮/77, பெ.(ஈ.) நீர் 
முள்ளி; 8212 (615116 - 2௮7/2//2 /010/72//௪. 

. சவுபானம் சச,;௦௧7௮/77, பெ. (॥.) மாடிப்படி; 
51911, 8808௭010 861165 07 80916. 

'சஃ,பான நன்னெறி விரும்பவில்லை '. (தாயு: 
சிற்சுசோ 4) 

[5/0. 500௦.47௪2 த. சபானம்] 

சவுமியம் 5௪/71/2௮77, பெ.(॥.) அமைதி; 

௦வ௱ா௱655, 0811 ா688. “சவுமிய 

படிவம்: (பிரபோத. 14,5) 2. பொதுமை; 
௦21/27106. 

[84% 5சயா)/௪- த. சவமியம்/ 

சவுமியன் 2௪1/:/77/:2:2, பெ.(.) பண்பாளன்: 

1௦016 ௦1 981/௨ றனா50௱. “வாழ்வர் 
சவுமியா. (ிரபபோத. 9, 72) 

[54 சசபாு௮2 த. சவமியன்/ 

சவுரசம் 52௪௦0222௮7, பெ.(ஈ.) 1. அரத் 

தத்திலுண்டான ஒருவகைப் பூச்சி; ௨ ஈஈப16 

௦1081/5௱ 1௦ பா! 176 0100௦0. 2. மலப்பூச்சி 

யாலுண்டாகும் ஒருவகை நோய்; 8 056856 

பெ6 (௦ 11௨உ௫௦௱ ॥ஈ (6௨ [16511 65. 

(சா.அக.) 

சவுரம் 22௦ப/2/7, பெ.(1.) சவரம் பார்க்க; 569 

524218. (சா.அக.) 

சவுரமாதம் 220:ப7௪/774/2/77, பெ.(.) பகலவன் 

ஒரு கோளை (இராசியை)க் கடந்து செல்லும் 
நாளளவாற் கணக்கிடப்பெறும் மாதம்; 50107 
ரர் ஜீதான. குணாகுண. 20 

/சஷரம் - மாதம்] 

[5/1. 5௪ப௭2 த. சவரம்] 

சவுரர் சய; பெ.(॥.) பகலவனை வழிபடும் 

மதத்தினர்; 5பர-4/0151006ா5. 'சைவரே 

பன்றிபல்லாச்சுூரா சாத்தா. (விநாயக 469.:26/ 



சவுரியம் 
220 

[5/4 5௪பா௪2 த. சவர] 

சவுரியம் சசயந்சா, பெ.(॥.) சூரத்தனம்; 

௦3/6௫, ு81௦பா. 

[5/. 520/2: த. சவுரியம்] 

சவுரேசுரம் 5௪பச8பா217, பெ.(.) நொச்சி; 

11/6-169/60 078516 166 - 118 ௨௦ பா0௦. 
(சா.அக.). 

சவுல் சபர் பெ.(ஈ.) களிப்பு; 98/60, 

ஈ௨ாராா௦௦0. 

[ப.. 2௪/5 த. சவுல்] 

சவுனாகம் 220ப/72/௪7, பெ.(॥.) சவுநாயகம் 
பார்க்க; 566 521172௪027. (சா.அக.) 

சவுனாதிதம் 2௪/ப7௮//4௮/77, பெ.(ஈ.) விராலி: 
௦0 ஈாரார்6 - 0௦0௦0௮௦6௮9. (சா.அக.). 

சற்கரி-த்தல் 5௮/௪, 4 செ.குன்றாவி.(3.1.) 
விருந்தோம்புதல்; 1௦ 3௦0010 61௦௦௨. 
5100 0511க1(0:. "தனதிருநாள் 
ங்களத் தலையிற் சொல்லால் 
உரியார் சற்கரித்தான்' (ஞான வா, ரா 
56), 

[5/4 5௪4-(௮ த. சற்கரி-த்தல்] 

சற்கருமம் 8௪/-/சாபய௱ாச௱. பெ.(ஈ.) நற் 
செய்கை; 000௦0 0660, ஈ 1011௦5 2௦. 
'சற்கருமஞ் செய்வோர்தம் பக்க போதி 
(குசலோ. குசேலாதந். 726), 

[சற் -க௬.ம.ம்] 

[50.5௪ த. சற்] 

சற்காரம் 5௪/2௮, பெ.(ஈ.) ஒம்புகை: 
610006, 08211௮1415. 'கண்டெழுந்து 
சறிகாரஞ் செய்து '(பிரபோத. 77 875). 

[5/1 9௪/- 2722 த. சற்காரம்] 

சற்காரியம் 5௪7ஈசஸ்௮ர. பெ.(ஈ.) சற்கருமம் 
பார்க்க; 866 9௪-௪1. 

[சுற்-காறியம்] 

சற்சவுக்கம் 

[$ரர். 5௪2 த... சற்] 

சற்காரியவாதம் 5௮6௮7%/2-௦:2227. பெ.(ஈ.) . 

தோற்றத்துக்கு (உற்பத்திக்கு) முன்னும் 
காரியப் பொருள் காரணப்பொருளில் உள்ளது 
என்னுங் கொள்கை (சி.போ.பா.1,2.பக். 64): 
ரி.) 00116 07 08ப591/01 20௦01010 
0/0 லா 671601 15 610 1௦ 06! [ர [16 
08ப56. 

[5/4 2௪0 /20/௪71/2(2772 த. சற்காரிப வாதம்] 

சற்குணம் 22/4, பெ.(ஈ.) நற்குணம்; 
0000 ஈ91பா6, ॥௦011%/ ௦7 ௦32௦18. 

[சற் -குணம்] 
[$0். 5௪72 த. சற்] 

சற்குணன் 5௪4௪, பெ.(ஈ.) குணவான்: 
6501 ௦1 10016 ௦0818016, பர்ர்ப௦ப5 லா. 
மாசனங்காள் சர்குணாநீ ரென்றிரு்தே்" 
(குனிப்ப/பா.. 

/சற்குணம் 2 சற்குணன்] 

சற்குரு 2௮%, பெ.(॥.) அறிவாசிரியன்; 
50/11பல! றா6060100. "சற்குருவங் 

கண்ணாரக் காணின்” (தணிப்பா. 11, 116, 
296). 

[சற்-குர] 
[5/6 52/2 த. சற்] 

சற்சங்கம் 525277௮7, பெ. (ஈ.) நல்லோருடன் 
கூடுகை; 958001811௦ வார 1௦ 
0000. “பேருவகைக் கடறழவு சற்சங்கம்" 

(இரகு. தேனுவ. 108). 

சற்சலம் 2௭2௮௪, பெ.(॥.) தெளிந்த நீர் 
(திவா.); 11650, பாட ங்கம். 

[சுத் 4 சலம்] 

[5/4 5௪ த. சற்] 

சற்சவுக்கம் 8275220012, பெ.(1ஈ.) 
சச்சவுக்கம் பார்க்க; 565 5220214277. 

[சச்சவுக்கம் 2? சற்சவுக் கம்] 



சற்சனா் 

சற்சனர் 5௮/-2௪727 பெ.(॥.) நல்லோர்; 00௦0, 

11ப௦ப5 065005. "நகரா்க்குறுதி 

சோரந்திடும் சற்சளா்களாம் ” (கு.மரே. ௪த. 76). 

[5%4. ௪௪//7௪2 த. சற்சனா] 

சற்சுகாதி 2௮/52 பெ.([.) பெருமருந்து 

(மலை.); 0/௮ பா் வார். 

[5ம் 5௪775ப/727 2012 க. சற்சுகாதி] 

சற்சூத்திரன் 5௮/-5ப10/27, பெ.(.) 

ஊனுண்ணலை ஒழித்துச் சமய ஒழுக்கத் 

தோடிருக்குஞ் சூத்திரவகுப்பினன் (சி.போ. 

பா. சிறப்புப்பாயி. பக். 26); 5601 ௦1 54095 

வா ஷ்வா 1௦ வாவ! 1000 8௭0 ௨௮16 

511101 11 ர611010ப5 ௦085௨௩௮0௨5. 

[5/4 ௪௪/75/1202 த. சற்சூ.த்திரன்] 

சற்பம் 5௪௦௮/7, பெ.(1.) பாம்பு; 561081. 

'சற்பலெம் பதாகை வேந்தன் "(பாரத.வாச. 9). 

[5ம் ௧௮1022 த. சற்பம்/ 

சற்பனை 8௮/௦௮7௮( பெ.(ஈ.) சர்பனை பார்க்க; 

566 8௪றகர௮ "அறு முகவேலார் மலாத 

தாரீயா துற்றதென்ன சற்பறை யோ " 

(தனிப்பா. //, 27) 7407. 

சற்பாத்திரம் 5௮/-22///74/77, பெ.(1.) கொடை 

(தானம்) பெறுதற்குத் தகுதியானவன்; 
வார்டு. ஈ601016ர 10 நரி, எபமப௦ப5 

௦15௦. “சற்பாதீதிரமிருக்க மிருதானமது! 

குணமிலார்க் கீந்த பேரும்” (கு.மரே. ௪த. 25. 

[5%1. ௪௪14, 02ற்22 த. சற்பாத்திரம்] 

சற்பாவம் 2௪௰2௪௱, பெ.(ஈ.)1. உளதாந் 

தன்மை; 6)15180௦6. அஞ்சான் விலேச 

சற்பாவ உடன்பாட்டால்” (வேதா.சூ. 7527. 

2. நால்வகைக் குருசேவைகளுள் நற்குருவை 

இறையுருவாய்க் கருதிப் போற்றுகை 

(பாவிக்கை) (வேதா. சூ. 12); 12 00106004௦௭ 

81 பொப் [5 3 ௱வா/725121/௦ ௦7 1௨ 

5பறா௨ஊ௱6 நவா, ௦0௦ 071௦பா பாப -2227, 

0.5. 

257 சன்மகாலம் 

[5/1.5௪7/7ம/72022 த. சற்பாவம்] 

52/-0/22202/77, பெ.(1.) 

படையல் சோறு (நற்குருணை); 5808௦1 
01 ௦105 8ப006ா. 

சற்பிரசாதம் 

[$/1்.5௪174,012222024772 த. சற்பிரசாதம்] 

சற்புத்தி 2௮200 பெ.(.) நல்லறிவு; 1௦016 
௱॥்ஈம். 

[5/1 5௪170ப00/2 த. சற்புத்தி/ 

சற்புத்திரமார்க்கம் 2௪/2ப////7747442/77, 

பெ.(ஈ.) சமயவொழுக்க வழி; 8 ௱௦௦6 ௦7 
611010ப5 0150101116. 

[5.5௮ 

த. சற்புத்திரமா£க்க.ம்/ 

சற்புத்திரன் 2௮-2ப//472, பெ.(.) நற்குண 

நற்செய்கையுள்ள புதல்வன்; 0006, 

ர்ற்ப௦ய5, பெர்ரீப 501. 

[5/ம் ௪௪/70: த. சற்புத்திரன்/ 

த.வ. நற்புதல்வன். 

சற்புருடன் 3௮7-2ப7ப2௪ற, பெ.(॥.) உத்தமன்; 

0000, புரார்ப௦ப5 6501. 'தஐயனிங்கி 

வரெலாந் சுற்புரடா “(றும் ௪த. 76). 

[581. ௪௮/42 பப522 த. சுற்புருடன்/] 

சன் 5௪, பெ.(1.) ஆண்டு (;இ.வ.); 85. 

[(. 5௮72 த. சன்/ 

சன்மக்கவிச்சு 3௪77௪-/-/௪1/20, பெ.(ஈ.) 

பிறப்பிலேயே உடம்பிலுண்டான புலால் 

நாற்றம்; 1௨ 5௱வ! ௦7 8 01160 ரி95ர, 100 

(6 ரசர்பாவி ஊறச் ௦4 (6௨ 0௦]. 

(சா.அக.) 

[சன்மக்-க.விச்சு] 

7 மபப்சி * சிக்கா 

[5/0/2௪2 த. சன்மக்] 

சன்மகாலம் 8௪௮71௪-/௮/௮, பெ.(॥.) 

1. பெண்கள் கருப்பமடைந்து குழந்தை 

பெறுதற்குரிய காலம்; 116 1 ௦1 வெறு 

௮1171 - (எ ௦4 றாஉராவாடு. 2. குழந்தை 

பிறந்த நேரம்; 1௨ 146 ௦1 9 ௦5 மாரன். 



சன்மச்சனி 

[சன்மஃகாலம்] 

[51./ச122 த. சன்மம்] 

சன்மச்சனி £21/772-2-021 பெ.(.) தீங்கின் 

அறிகுறியாயப் பிறப்புக்கோளில் இருக்கும் 

காரி (சனி); 881பார 000ப008110 ௦65 

2204772-12௦/ 068018121௩ 0௦15106160 

௱வ்ாலார். 

[5/1./சராச௦௮72 த. சன்மச்சணி] 

சன்மசாபல்லியம்' 2ர1ச22௪/0/௮, 

பெ.(॥.) 1. இறத்தல்; 86211. 2. பிறவிப்பேறு; 

16 ராபரிரீப் ரஞூப!1(6 ௨1420 100 ௦௦5 

பாம். (சா.அக.) 

[5/1./211௪74540-0௪2 த. சன்மசாபல்வியம்] 

சன்மபல்லியம்” 52772-24௦௮1/௮௱, பெ.(ஈ.) 
பிறவிப்பயனைப் பெறுகை:; £6815911௦1 ௦7 

6 146 - றபாட௦5$6. 

[5*0./2ா12520-ட௪2 த, சன்மபல்லியம்] 

சன்மசூலை 5௮/077௮-200/4/ பெ.(ஈ.) பிறவிச் 
சூலைநோய் (பிறக்கும் பொழுதே பெருங் 
குடல் கோளாறுகளினால் ஏற்படும் வயிற்று 
வலி); 8 00101110௦0 ௦₹ ௦611௦6 (ஈ 181- 
4/6 8008ம் 07 0௦ 18706 116511 
0008510060 6 ஈரி - ளா 
0016 ௦7 &006010ப/௮ா 0௦1௦. (சா.அக.) 

[5/(/ாச௩2ப/௮5 த, சசன்.பர ல] 
சன்மதினம் 52௱௱£௪2௦/7௮௱, பெ.(ஈ.) சன்ம 

நாள் பார்க்க; 566 52ஈ772-௮/ 

[5/1./21௱௪௯-0722 த. சன்மதினம்] 

சன்மநட்சத்திரம் ௮௮10/774722௪101௮. 
பெ.(ஈ.) பிறந்த நாண்மீன்; ஈ8181 512. 
(சா.அக;) 

[5/8/ச௮1௪25 த. சன்மநட்சத்திரம்] 
சன்மநாள்' 520௪-12/ பெ.(ஈ.) ஒருவரின் 

பிறந்த நாள்; பஷ. 

256 'சன்மபாவம் 

[சன்மஃநான்] 

[51/௮2 த... சன்ம] 

சன்மநாள்” 8௪ற௱௪-72/ பெ.(ஈ.) பிறந்த 
நாளைக் குறித்து பெருமை கொண்டாடல்: 
௦616081101 ௦1 மார்ச் 08௨௦. 
(சா.அக.) 

சன்மநோய் 5௪12-90), பெ.(ஈ.) பிறவி 

நோய்; 8 0185685௪ 651 81 மாரா, 

0108148! (156886. (சா. அக.) 

[/சன்.மநோப்] 

் /5/0/07௪2 த. சன்மர] 

சன்மப்பகை 2217௪2-௦-0௪7௮1 பெ.(ஈ.) 
1. இயற்கைப் பகை; ஈ81பரக] ஊ௱ரர்ரு. 
'பூனைக்கும் எலிக்கும் சன்ம.ப்பசை 
2. தீராப்பகை; 1௩6161916௨ இராமு. 
'அவணுக்கு.ம் இவனுக்கும் சள்பப் பணக" 

த.வ. பிறவிப்பகை 

[சன்மஃபகைர] 
[5/7./271௮2 த. சன்ம] 

சன்மப்போழ்து ௪௪௱௪-௦-2/ப, பெ.(௱.) 
பிள்ளை பெறும் சமயம்; பேறு காலம்: 051/௫ 
6, 1௨ 800௦ 216 (06 ௦7 0/1 பர்ர் 
(௦ 8 040. (சா.அக.) 

[/சன்ம* போழ்து] 

[5/1/4/7/77240௦/01/] 

சன்மபாடை 4௪ற72-௦.222/ பெ.(ஈ.) தாய் 
மொழி; ஈ௦10௨-(000ப௨. 

[5/₹./௮712-,0௮7022 த. சன்மபாடை] 
சன்மபாவம் 52௭1௮௦020௮. பெ.(ஈ.) தன் 

முன்னோர் செய்த தீவினைப் பயனால் தான் 

பிறந்த போது தன்னுள் தோன்றும் கரிசு 
(பாவம்); ௦1011௮] 5, 0151. 1. ௪ரா7௪- 

221277. 

[5/8/212-௩௦-ம௮25 *. சன். மபாவம்] 



சன்மபீதம் 259 சன்மிப்பு 

சன்மபீதம் 22௦/௪,  பெ.(ஈ.) 
கடற்றாமரை; 8 010 லாடு 07 101ப5 - 568- 

101ப5. (சா.அக.) 

சன்மபூமி 8௪/9/774-2470/ பெ.(ஈ.) பிறப்பிடம்; 

065 211/௦ (௮0, ௦ ளலா. 

சன்மம்' 2௪௮77௮/7, பெ.(॥.) பிறப்பு; 0114. 

'சன்மம் பலபல செய்து” (தில். திருவாய், 

4, 70) 7. 

[51/1௮ த. சன்மம்] 

சன்மம்” ௪௮71௮, பெ.(ஈ.) தோல் (சி.சி.2,61, 

சிவாக்.). 8/4. 

சன்மமலடு 22/7/772-/77௮20/, பெ.(॥.) வெளிக் 

காரணங்களினால் ஏற்படாமல் உடலியல் 

பினாலே ஏற்படும் மலட்டுத் தன்மை 

(இதனால் வயிற்றில் மூன்று மடிப்புகள் 

விழுந்து இடுப்பு பருத்து உடம்பும் பெருக்கும்); 

051பா௮! 108211 ௦7 72-0ா௦0ப01௦ ॥॥ 

வணள மர்டர் (பெ ா608ா 1௦ ஒர்ரி 

020565. (1௨ ௦௦0114௦ 15 றல! 

ர26 10105 ௦4 16 8/0 ॥ஈ உ 51௦௮௦ 

௦௦௮0 ஈர வா் ௦010ப/ஊா0$. (சா.௮க.) 

[9/0 த. மலடு] 

சன்மமெடு--த்தல் 5221௮/77-220/-, செ.கு.வி. 

(பர. மீண்டும் பிறத்தல்; 1௦ 06 6௦1 80௮4. 

சன்மராசி 5௪7224 பெ.(॥.) ஒருவன் 

(சாதகன்) பிறந்த காலத்திற் நிலவு (சந்திரன்) 

இருந்த நிலை; 2001808! 519 0௦0160 93 

௨ ௱௦௦௱ ௮4 (6௨ 6 ௦01 0௪5 0ம். 

(சா.அக.) 

[5/௮ ச5/ த. சன்மராசி] 

சன்மலக்கனம் 8௪௱௱௮-/24௪௮), பெ.(॥.) 

ஒருவன் பிறக்கும் பொழுது தோன்றும் 

(இலக்கனம்) ஒரையின் உதயம்; (251701) 116 

95௦௨01. 

சன்மவாரம் ௱ச-௨௮௮7, பெ.(1.) 

சன்மதினம் பார்க்க; 566 820/772-1//14/77. 

சன்மன் 5௪/7772/, பெ.(.) சர்மா பார்க்க; 566 

521773. கண்ணின் மாணி நிகர் சன். மனும் " 

(பாரத. வேத்திர/ப. 44), 

[5/1 ௪௮1/11272 த. சரமா 4 சன்மான்/ 

7 

சண்மாந்திரம் சார, பெ.(॥.) 

முற்பிறப்பு; 9ா6110ப5 ௦14. (சா.அக.) 

சன்மார்க்கசித்தியார் 3௪௨772474-10/௮ 

பெ.(ஈ.) பண்டாரசாத்திரத்துள் ஒன்றானதும் 

அம்பலவாண தேசிகரியற்றியதுமான மெய்ப் 

பொருள் நூல் (சித்தாந்த சாஸ்திரம்); 8 

(621152 ௦0 $8/ஙக 5/0காரக ரூ 

0௭/௮௪ - 12/44, 006 01 ,௦2/2/2- 

22/0/1/2/77, 0. 1/, 

சன்மார்க்கம் சச வா, பெ.(॥.) 

1. நன்னெறி; 9000 0004801, ராவு, [66 

21 ௦4 பரர்பம. “சன்மார்க்க நெறிமிலாதி 

துன்பராக்க சேனையும் “(தாயு சின்மய, 7. 

2. அறிவு (ஞான)நெறி (சி.சி.8,22); (58148) 

(6 ௮11 ௦7 ௩180௦0. 

த.வ. நன்னெறி 

[5/6 சச் ரசா/ப்௪. 2 த. சன்மராக்கம்] 

சன்மானம் 2௪௫27௮, பெ.(.) சம்மானம் 

பார்க்க; 566 52/79/77272/71. 

த.வ. அன்பளிப்பு 

சன்மி' ௱௱/ பெ.(ஈ.) இப் பூமியில் வந்து 

பிறந்தவன்; ௦06 8/௦ ௭5 1866 மார் . 

[15 8௦110. (சா.அக.) 

[5/0 த. சன்மி ]/ 

சன்மி” 5௪௭௭/ பெ.(.) நிலக்கிழார்; 181௦ 

௦0௭. 

[ரி 2 த. சன்மி] 

சன்மிப்பு ௪௭/2௦, பெ.(ஈ.) பிறக்கு, 

தன்மை; 17௦ 51816 ௦100 6௦. (சா.அக.) 



சன்மினி 

[சன்மி - சன்மிப்பு] 

சன்மினி 8௪௱/௱ பெ.(॥.) கொற்றவைக்குத் 

தொண்டு புரியும் பெண்பேய (திவா.); 

ொ௦ா655 8110ம் ௦ஈ பிபார5. 

[9/0 ற த. சன்மிணி] 

சன்வாது 2௪7௭2௦, பெ.அ. (801.) ஆண்டு 

தோறும் (இ.வ.); நுலமு. சன் வாது பாக்கி 

[ பீ. ௨௮௭-௭௮2 த. சன்வாது] 

சன்னத்தம் 5௪7௪//௮7, பெ.(॥.) ஆயத்தம்; 

ா6ற2உூ்ுொ6558, [68010௦55. அடைலவொடு 

சன்னத்த மாருவா " (திருக்காளச். பு. 22, 39), 

த.வ. அணியம் 

[5/1. 5௮1-120/01௪ 2 த. சன்னத்தம்] 

சன்னத்துமானியம் 5௪௪//ப-/712/]/21, 

பெ.(॥.) சன்னது மூலமாக விடப்பட்ட ஒரு 

வகை இறையிலி (இனாம்) நிலம் (0.0.); ஈர் 

- 1766 800 0181160 பா 8 58180. 

[(/. 5௮௪0477122: த. சன்னத்தமாணிபர்] 

சன்னத்தன் 2௪0௮//௪0, பெ.(ஈ.) 1. பெய்யுறை 

பூண்டவன்; 06500 0180 வா் கா௱ா௦பா. 

“சன்னத் தனாகித் தனுவேந்துதற் 
கேதுவென்றான் ” (கம்பரா. ந கரநீ. 1.26). 

2 போமுதலிபவற்றுக்கு அணிபமாயிரப்பவன்; 

06 ௮௦ (5 ர680ு 100 ௨௫ ஊவா: 

௦016 8॥ாரா6£ூுொ 8௭0 றா6௦வா60 1017 பலா, 

“சன்னத் தனானாலெவாவற்து சமாக 
கெதிரப்பார ”(பிரபோத. 26, 99), 

[5/. 5௮7-7௪௦07௪ 2 த. சன்னத்தம்] 

சன்னதக்காரன் £207௪22-4-/272, பெ.(ஈ.) 
தெய்வ மேறிக் குறி சொல்பவன் (வின்); 06 
8௦ 8015 85 500108398௭ பரகொ 

520 ௦4 8 வெட. 

[சன்னதம்-*-காரன்..] 

[5/4.5௮172௦௮12 த. சன்னதம்.] 

சன்னதங்கேகள்-தல் 221202/1/6, 
செ.கு.வி. (3.1.) குறிகேட்டல் (இ.வ.); (௦ 
௦5ப1 ௦8016. 

2௦0 சன்னல் 

[சன்னத.ம்-கேர்-] 

[5/0 5௮17௪௦௮172 த. சன்னதம்] 

சன்னதம் 3௮7௪27, பெ.(ஈ.) 1. வெறி 

(ஆவேசம்); 1600190ு/ 0058655101 03/ 8 

80ம். 'சன்னதமானது குலைந்தாற் கும்பி 

லெடங்கே ” (தண்டலை. 34). 2. தெய்வங் 

கூறுகை (வின்.); 018016, ப11£ர2ா௦6 ௦07 

080185. 3. கடுஞ்சினம் (வின்.); 180௦ 1பரூ. 

4. வீறாப்பு (வின்.); ௨௫ வகர்1௦ஈ. 

[5/1 9௮17௮/12 த. சன்னதம்.] 

சன்னதி 5௮0௪௦7 பெ.(॥.) 1. சன்னிதி பார்க்க 

(உ.வ.); 866 22/27, 2. அண்மை நிலை; 

162255, ௦. 3. தெய்வம் குரு 

பெரியோர் இவர்களின் திருமுன்பு; 
ா656106 ௦4 ட பாப ௦ 5006 01681 

06501. 3. கோயில்; 18௱0!6௨. 4. சன்னி 

தானம் பார்க்க; 566 22/77/2727. 

[5/7 5௮1-77/0/7/ 2 ஐ. சன்னதி] 

சன்னது சரசா, பெ...) அரசாங்க 

முத்திரையோடு உரிமையைக் கொடுக்கும் 

ஆவணம்; வார், காசா, 818, 

000ப௱6ார் 0ஐ911109 19115 80 98 

பா 6 56வ! 011௦ ரபா வர்ர. 

[0ீ. 527௪௦ 2 த. சன்னது] 

சன்னல் 5௪7௮! பெ.(॥.) பலகணி, காலதர்; 

பபபல த 

[2௦௩ ௮/௪ 2 க. சன்னல்] 



சன்னாசி 

சன்னாசி 2.2 பெ.(॥.) சன்னியாசி 

பார்க்க; 566 52:25 

சடலம்படுத்து ” (பதினொ. அந. திருவ. 

56). 

சன்ணாகியார் 

சன்னி! 2௪௭1 பெ.(ஈ.) 1. சந்நிநாயகம் பார்க்க; 

566 8ராடா௪72/7. 2. சந்நிகுன்மம் 

பார்க்க: 866 2௮77/4/72/. 3. காட்டுக் 

கரணை: ௦௦௱௦௱ |ஈ௦்/8 ௨1௨ - 236118 

110103. 4. குளிர் நோய்; 056856 பே 1௦ 

ஒவ ாரிா655. (சா.அக.) 

சன்னி 32/ பெ.(॥.) பேருள்ளது; 1௮4 சன் 

25 உ ஈ2௱௦. பாலைய தோற்செவி 

புடைய சன்ணியாம் "(மேருமந். 735.2. 

சன்னிக்கட்டி ரர் ரச] பெ.(ா.) 

காதுவீக்கம்; (பாராபா ௦2 0 1, 6 88. 

[சன்ணி - கட்டி] 

[9/7 ௪௮2 த. சன்னி] 

சன்னிக்கட்டு 8௪ரட்/6/௪/70, பெ.([.) 1. இசிவு 

நோய்க் கட்டு அல்லது குறி; 8105 ௦1 

20௦01ல௫. 2. இசிவு நோய்த் தொடர்பானது; 

6018005110 09565 ௦074 80016)ம. 

3. போலி இசிவு; 8 800105 51816 

656119 80001ல6/ - வ/5€ 800060 

௦ ௦8௮1-80௦0. (சா.அக.) 

[சண்ணி - கட்டு] 

[5/1 ௪௮/2 த. சன்னி] 

சன்னிக்காய்ச்சல் 5212//6/2)/20௮/ பெ.(1.) 

1. இசிவுடன் கூடிய குளிர்க்காய்ச்சல்; (110 7ப5 

72 ஐர்1011 9 1௨ வூ 5 ௦7 

0ஏரர்௱!், நுறா௦10 ர்வ வ் றகா60 

௦ ஸா! ௦௦11081105. 2. மூளைக் 

காய்ச்சல்: 2 541௪௦00 1௨ மாவா 85 ॥ா 

2000-0 1௭. (சா.அக.) 

[சன்னி - காய்ச்சல்] 

சன்னிக்கிருமி சசரர்கர்பா பெ. (ஈ.) 

வீட்டுப் புறக் கடையின் புழுதியில் மாட்டு 

201 . சன்னிகுணம் 

சாணத்தில் அல்லது மனித மலத்திற் 

காணப்படும் இசிவு நோயையுண்டாக்கும் 

புழு; 116 ஈ௱/௦10-0198ா/5௱ 1ஈ (66 ரபி 

 ர6்க0வுல0 0716 ௮0 0056 0 

| 106 78065 ௦7 02106 0 ஈபராவா 6௭05. 

1* 0ா௦0ப068 8 ற0ய/ய7ப| 1௦) வர்॥௦ 

ப565 1918ப5. (சா.அக.). 

சன்னிக்குடோரி 5௪ஈ-/-22௮7 பெ.(॥.) 

சன்னி நோய் கொண்ட காலையில் 

தலையைக் கீறிப் புகட்டும் மருந்து; 16 

60106 80060 11 08565 ௦1 8000/267/ 

௦ 508117084௦. (சா.அக.) 

சன்னிக்கோட்டி 5௪4401] பெ.(॥.) 

வலிப்பு நோய் வகை; 00114/ப151005. 

/சண்ணி - கோட்டி] 

சன்னிகணாயன் £௪றரட்சர2/௪, பெ.(ஈ.) 

சன்னிநாயகம் (வின்.) பார்க்க; 596 520/ 

/72/292/77. 

சன்னிகம் 22/௪, பெ.(.) சதுகமரம் 

பார்க்க; 866 52020/42/712/2/11. 

சன்னிகரிடம் சேர்க, பெ.(॥.) 

காட்சிக்குக் காரணமாய்ப் பொறியும் புலனும் 

அடுத்து நிற்கும் சையோகம், சையுத்தசம 

வாயம், சையுத்த சமவேதசமவாயம், 

சமவாயம், சமவேதசமவாயம், விசேடண 

விசேடியபாவமாகிய அறுவகைச் சம்பந்தம் 

(சி.சி.அளவை. 6, மறைஞா.); 618110 

05110 662 8 5156-0108 80 [6 

௦0/6௦ 85 16 08ப56 01 6106004௦ ௦01 51% 

105 412. ௦ஷு/61/௱, 004/ப119- 

௦ஊொவஷ்லா,  வஷ்பர்19 ௦௮34 612- 

௦2௱வுணா, 0ொவலஷ்ே, கொல619 - 

௦2ு௱ வண, 1/௦61௮08-/0610/8-0 வா. 

சன்னிகுணம் 22/22/4727), பெ.([ 1.) வலிப்பு 

அல்லது இசிவு; 8028௦010 0008/ப1510 

வார்ட் (5 8 081801215௦ ஷு 9] 

2000). (சா.அக.) 



சன்னிகுன்மம் 

[சுன்னி 4 குணம்] 

[5. 8௮7/7/2 த.. சன்ணி/] 

சன்னிகுன்மம் சரப, பெ. (.) 
சந்நிகுன்மம் பார்க்க; 566 5௮7//(ப77277. 
(சா.அக.) 

[சன்னி 4 குன்மம்] 

சன்னிசயித்தியம் ௪7/2௮/104௮, பெ. 1.) 

1. இசிவு நோயில் காணும் குளிர்; 8 0௦0014௦ 
௦1 11௨ 0௦ரூ வா் 15 081460 1 ௦௦10 

5/6914 11௦ ப0 80004. 2. மூடு சன்னி; 

ெ1வி௦6035. (சா.அக.) 

சன்னிசேட்டை ேறரட்26//91 பெ.(ஈ.) 

1. நினைவு தடுமாற்றத்திற்கு பின்னதாக 

ஏற்படும் ஒரு வகை மூளைப் பிறழ்ச்சி; 16 

௨1! சோகாரளாார் 85 1ஈ ராவாறு பா 

வெர்பா 1௦11084719 8௨ 1௦11 801(24௦ஈ ௦7 

(0. 2. இசிவு நோயின் கெட்ட குறிகள்; 
(06 080 0 பார்3/௦பா2016௨ ஷர 5 ௦4 

200060, ெ்ர்ப௱ ௦ 191காப5. (சா.அக.) 

[சன்னி 4 சேட்டை] 

சன்னித்தலைவலி £2ஈஈ/--/௮/௮௩௮/ பெ.(ஈ.) 
இசிவு நோயில் ஏற்படும் தலைவலி இது 
தலையின் கோளாறினால் உண்டாகும்: 
16908016 1॥ 800010 85 ௮ 7250 ௦7 
061601௨! 8716011015. (சா.அக.) 

[சன்னி - தலைவலி] 

[5/2 5௮1/2 த... சன்னி] 

சன்னித்துடிப்பு 22௱௱ட்-பறிற2ப பெ.(ஈ.) 
1. இசிவு நோயுற்ற போது காணும் நெஞ்சுத் 
துடிப்பு; 10161 உப |0ப8 66௮10 ௦74 4 
16௮11 - இவிா்ப௱ ௦௦015. ௨. இசிவு 
நோயிலுண்டாகும் நாடித் துடிப்பு; 60 பாடு 
௦1 0ப156 |ஈ 80006௫ ௦ ரபா. (சா.அக.) 

[சன்ணி 4 துடிப்பு] 

[5/4. ௪௮ த. சன்னி] 

சன்னிதானம் 5௪/௪௦, பெ.(ஈ.) 
1. திருமுன்பு; ஜா௨66006. பொியோரது 

202 சன்னிதானமுத்திரை 

ச்றிதான த்தில் அடக்கமாயிரக்க 

ண்டும். 2. கடவுளின் திருமுன்பு; 530160 
0065611086 01 8 1: 3. வெறியேறுகை; 

ஊார்லா௦6 0 80ம் 07 பட உற். தானி 

லாவாகன சன்னணிதான சன்னி ரோதனந் 

தான் மேவவமைத்து "(சிவரக. பசரசமோர. 77], 
4. மடத்துத் தலைவர்கள் போன்ற 

பெரியோரைக் குறிக்க வழங்கும் மதிப்புரவுச் 

சொல்; 8 18ா௱ 071 650601, பு560 1 

8001655810 0 ஈ£*சா[ா0 1௦0 07621 
0680118068, 85ற601913/ 11 ஈபர்(6. 

'சன்னிதானத்தைத் தரிசிக்க வந்தேன்". 

சன்னிதானம்பண்ணு-தல் சச27௮7- 
22ம், செ.குன்றாவி.(4.1.) 1. திருமுன்பு 

கொணார்தல் (வின்.); 1௦ மாரா [4௦ 1௦ 

0ாஊ58006. 2. தெய்வ வெறி ஏறியிருத்தல்; 

[௦ 06 றா658ார், 85 14௨ பட 5றரர்( 

810 (001. 

[சன்னிதானம் பண்ணு] | 

[5/1. சஉசபாட்ளிச2 த. சன்னிதானம்] | 

சன்னிதானமுத்திரை 22ஈஈ/2272-/77ப///-7/ 

பெ.(ஈ.) பெருவிரல்களுயர்ந்து முன்கைகள் 

(முட்டிகள்) இணைந்த கைமுத்திரைவகை 

(செந். %, 425); ]மள்80051(1௦1 ௦7 16 14/௦ 

1515 வாரம் (ர்யா5 67601, ப560 1ஈ ர211910ப5 
4௦5110. 

/சன்ணிதான - முத்திரை] 

[5 ஊடட்ர2722 த. சன்னிதானம்] 



சன்னிதி 

சன்னிதி 82/3/0/ பெ.(.) 1. அண்மைநிலை 

(பி.வி.19, உரை); ॥6௦ா6$8, ா௦0௱1டு. 

2. தெய்வம் குரு பெரியோர் இவர்களின் 

திருமுன்பு; 656106 ௦01 0 பாடி ௦ா 

5016 91691 0௦1501. 3. கோயில்; 186. 

4. சன்னிதானம் பார்க்க; 896 54/77/2472/77. 

[$4. 527-/7/019/2 த. சன்னதி] 

சன்னிதிக்கடா 5௪07/0/-42072, பெ.(॥.) சிறு 

தெய்வத்திற்குக்காக வெட்டப்படும் 

ஆட்டுக்கடா; 811960 168160 107 580170 

1௦ 2 0௮]. 

[சன்ணிதி*கடா] 

[5/1 ச௮டட்217/2 த. சன்னிதி] 

சன்னிதிப்படு-தல் 520/412-,0200/-, 

செ.குன்றா வி.(ம.1.) முன்னிலையிற் சேருதல்; 

1௦ ஊார்சா ஈர் 0065 06560. 

ரசன்ணிதி - படு] 

சன்னிதியிலடி-த்தல் சரற/ஸ்ர/௪0, 

செ.குன்றாவி.(3.1.) உறுதி கூறுதல்; 1௦ 1816 

௦914. 

/சன்ணி 4 அடி] 

சன்னிதோடம் 820௱22௪௱, பெ.(ஈ.) 
1. இசிவு நோயினைப் போல, மண்டைக்குள் 

அரத்தம் பாயாமலே, அரத்தாதிக்கத்தினால் 

வெறும் குறிகள் மட்டுமே காணும் இசிவு; 

௦0௦0851108 வார்௦யர் ஓம்8859110 ௦1 

01௦௦0: பர் 1௦10௨0 நூ றா வுாாற1ா5 

[2510 11056 ௦ர் 1ப€ றல - 

௦௦10651146 ௮0௦லரூ. 2. பல காரணங் 

களினால் இசிவு இல்லாமலே அவைத் 

தொடர்பான தீக் குறிகள் காணும் போலி 

இசிவு நோய்; 9118015 "8400௦ 800௮1௭1 

300௦1௫, ஞர்!(19 ௦ சவா 

801௦5 ர௦௱ 4கா10ப5 கெப865 : 8 

௦௦1௦111௦0 £௨5௨!1ஈ0 8ற001/ல/ 6ப1* 

பர்ப்௦பர் சாலாவ ணார 206. 3. மயக்கம் 

வாய்குளறல் முதலிய இசிவு நோயின் முற் 

203 

சன்னிநரம்பு 

சன்னிபாதக்காய்ச்சல் 

குறிகள்; றாஉஊ௱௦ா/(ரு 380105 ௦7 
200016 8ப0!1 85 0100106255, *௮1121ஈ0 

506601] 610. (சா.அக.) 

5௪00722174, பெ.(ஈ.) 

காலின் கட்டைவிரல்நரம்பு (சன்னியை 

உண்டாக்கும் நரம்பு) (வின்.); 121165 07 176 

016981 1௦6, 85 00819 10014 188 ந 

ர்பா60். 

[சன்ணி 4 நரம்பு] 

[5/1. ௮1/2 த. சன்னி] 

சன்னிநாயன் 2சறாட்ார௮௪, பெ...) 

சந்நிநாயகம் பார்க்க; 566 2௮777//72):222/77. 

(சா.அக.) 

சன்னிநோரய் சரடு பெ.(॥.) சன்னி 

பார்க்க; 566 2207/ (சா.அக.) 

சன்னிப்பிதற்றம் 8௪70/,2-2/227277, பெ.(1.) 

இசிவுக் காய்ச்சலால் காணும் வாய் குழறல்; 

110௦ வலார் 1௮% ௦ ௮1௦ ப5 ப(1$6ாலா065 
௦ய9 றா௦10 ரீமா; வர்0ப5 1௮165. 

(சா.அக.) 

[சன்ணி 4 பிதற்றம்/ 

சன்னிப்பைத்தியம் 2௪ற,௦-௦௮11/2/7), 

பெ.(ஈ.) இசிவு நோயுற்றதாலுண்டாகும் 

மூளைப் பிறழ்ச்சி (இதனால் தன்னை மறந்து 

கூச்சலிடல், பினத்தல், கடுஞ் செய்கைகள் 

முதலிய தீய குணங்களோடு கூடிய மனோ 

நிலைமை ஏற்படும்); 8 80 ௦1 (218ப5 

௦ிகா8௦1611560 0. 8 ஒழுவா51 16 

௨௱௦11௦3! 51816 (5ப0 85 1௦௦081 

56600, ரா 01: 081/0 பர, 

051ப51015, 1௦/61 (சானேோ0/65 610. 85 

015110 9ப/80€0 1௦௱ 6௮! ஈ5௨ாரடு மரச் 

0606255101). (சா.அக.) 

சன்னிபாதக்காய்ச்சல் ௪0/0202-/- 

220௮] பெ.((.) இசிவுடன் கூடிய காய்ச்சல்; 

டுற்ப5 ரவ. (சா.௮௧.) 

/சண்ணிபாதும் - காய்ச்சல்] 



சன்னிபாதசிர்க்கரம் 

[5/1 5௮7/2 த. சன்னி] 

சன்னிபாதசிர்க்கரம் 5/7/7/0202- 
௮/2, பெ. (॥.) சந்நிபாதசிர்க்கரா 

ரோகம் பார்க்க; 566 5௮///04/2- 

5//42/47092177. (சா.அக.) 

சன்னிபாதசுரக்கட்டி 2௪1/0205-2ப2-/ 

211 பெ.(ஈ.) இசிவுக் காய்ச்சலினா 

லுண்டாகும் ஆறாத கட்டி; 8 ௦௦/௦ 

2050655 1011௦10௦ ௫௦10 1௦/2 - 0081 

டுடா்௦10 280658. (சா.௮௧.) 

சன்னிபாதசுரம் 5210/2022௪2ப72/7, பெ.(.) 

சன்னிபாதக்காய்ச்சல் பார்க்க; 566 52 

0422-/-/2)/00௮7. 

/சன்ணி - பாதம் - சரம்] 

[5/ம /2 த. சன்னி] 

சன்னிபாதபிதற்றல் 520/௦.222-0/1417௮! 

பெ.(॥.) சந்நிபாதபிதற்றல் பார்க்க; 566 

2௮/7/7/0202-0/12172/ (சா. அக.) 

சன்னிபாதபைரவம் 22ரட்௦2/2-,2௮/2127, 

பெ.(1.) நீடித்து அல்லது அடுத்தடுத்து வரும் 
பலவிதக் காய்ச்சலைக் குணப்படுத்த 

வேண்டி 18 வகை மூலிகைகளைச் சமனிடை 

கொண்டு கருக்கிட்டுக் கொடுக்கும் ஓர் 

ஆயுள் வேத மருந்து; 8 4ரூபா601௦ 
96000101 000௦560 ௦1 18 ப$ (268 
ு 80பவ! ஈ685பாஉ 8ஈ0 றா6501060 10 
481105 (005 01 7065 ௦/௦ ௦ 
ஊர். (சா.௮க.) 

சன்னிபாதம் 5௪௭௦222271, பெ.(.) 1. சன்னி 
பார்க்க (மூ.அ.); 566 88. 2. கண்டகுப்சம், 
சிம்பகம், தாந்திரிகம், பக்கின நேத்திரகம், 
ருக்தாகம், சிஃகுலீகம், பிரலாபம், அந்தகம், 
இரத்தஷ்டீவி, சித்தவிப்பிரமம், சீதாங்கம், 
காணிகம், அபின்னியாசம் என்ற 
பதின்மூன்று வகைப்பட்ட சன்னிநோய் 
(சீவாட். 22): 01568565 [65ப!11॥0 11௦0 16 
௱௦ுாூு 0 ௦00114௦ஈ ௦7 16 (1௨௦ ௦௦017 
ஈபற௦பா5த 13 (௩ ரபாக 12. 
(20/24 0,002, ௦/7702/2, [2771742477 

204 சன்னிமாந்தம்' 

)ி24///74-/7 610/2/27177, 7(/472/42/77, 
௦/// 217, .௦72/20277, அர்ச், 

721/2. 511] 2/1120//00//2/77177, 2/14/144/77,.. 

20/27, 20./171//222/77. (சா. அக.) 

சன்னிபாதமதம் 5௪0/-,22/2/772/2/77, பெ.(ஈ.) 
வெண்ணீர் (விந்துப்) பெருக்கத்தினால் 

மதங்கொண்டு எழும்பிய காமக் காய்ச்ச . 
லினால் ஏற்பட்ட சன்னி பாதக் குறிகள்; 

௦0% ஜா ௦74 ொர்பாா ஓள் [01160 

௦0 122 0ப6 10 5608! 601௨ 

28159 11௦0 16 800ப௱பி210 ௦7 5 

௦ பராி6 0௦ ॥ா 1௨ 516. (சா.அக.) 

சன்னிபாதமூலம் £21,௦.202-/770/௮7, 
பெ.(1.) சந்நிபாதமூலம் பார்க்க; 866 821- 

0202-77. (/2/77. 

சன்னிபாதம் ௪௦22௮, பெ.(ஈ.) 
சந்நிபாதம் பார்க்க; 566 5௮77௦20227. 

(சா.அக.) 

சன்னிபிற-த்தல் 5௪ஈஈ௦/2-, செ.கு.வி.(31.) 
இசிவு நோயுண்டாதல்; 06100 [॥ 8 51816 ௦7 

சொர்பரா. 

[5/7 5௮1/4 த. பிற-,] 

சன்னிபோக்கி சைட பெ.(ஈ.) 
இசிவுநோயை விலக்கக் கூடிய மருந்து; எரு 
ாப9 ௦௱6010116 €1110/2% 1 நாவலா 

௦ 51140010 61167 ॥ 08565 07 ௨0001ல0வ/ - 

ப் - 8000160110. (சா.அக.) 

/சன்ணி - போக்கி] 

[5/7். 5௮/2 த. சன்னி] 

சன்னிமயக்கம் சரட், பெ.(.) 

இசிவுநோயால் ஏற்பட்ட உணர்ச்சியற்ற மெய் 
மயக்கம்; 5101 ௦ 0660 51660 51(80௨0 

1 ௦0161௨ பா௦0ா5010081655 - 

700016014௦ ௦௦௮. (சா.அக.) 

[சன்னி - மயக்கம்] 

[5/1. 5௮1/2 த. சன்னி] 

சன்னிமாந்தம்' 52ஈஈட472௦2௱, பெ.(॥.) 

மாந்தத்தினால் குழந்தைகளுக்குக் காணும் 
இசிவோடு கூடிய வலிப்பு: ௦௦0௩018101 11௦௱ 



சன்னிமாந்தம்” 

॥0/9251400 ௦ 08541௦ 0151பாட்வா௦65 0ப6 
1௦ 04௦7 ॥0ப006 ॥ 88140 8௭0 ளா 
1௦பயா 1 செரியாசா ராக ॥ 15 8 றா௭- 
0180085110 0௮ப56 ௦4 புறர௦10. 

[சன்னி 4 மாந்தம்] 

[$1. 5௮1/7/2 த. சன்னி] 

சன்னிமாந்தம்” ச்சா, பெ.(॥.) 

உணவு செரியாமையால் (அசீரணத்தால்) 

குழந்தைகளுக்க வரும் மாந்த வகை 

(சீவரட்.); 0௦1௦115108 ௦7 சேரி 0ப6 1௦ 
110106514௦. 

[சுன்ணி 4 மாந்தம்] 

சன்னிமீட்டான் சற்ற, பெ.(ா.) 

மூஞ்சுறு; ஷு ஈாப5% 8: ஈகா றப 

21- 0010பாச 0861ப168. (சா.அ௮௧க.) 

சன்னிமூர்ச்சை சசரரட்ர00௮/ பெ.(॥.) 

சன்னிமயக்கம் பார்க்க; 866 சர 

/77)/2/42/77. (சா..அக.) 

சன்னியசி--த்தல் சரரந்௪3/, 4 செ.கு.வி. 

(4..) துறத்தல்; 1௦ 16௦ பா0 116 ௦106, 

௦6௦௦ொற6 8 850610. 

[5ம் ௪௪1௮5 2: த. சன்னியசி-,] 
சன்னியநாயன் ௪2-௮௪, பெ.(॥.) 

சந்நிநாயகம் பார்க்க; 566 2௮7//772)/292177. 

(சா.அக.) 

சன்னியாசம்! 8சரரற்:௪5௮, பெ.(ஈ.) உலகத் 

தொடர்பை விட்டு முற்றும் துறந்து, 

205 
சன்னியாசமுத்திரை 

முத்தியடைய வேண்டி கொள்ளும் துறவு 

(இது நால்வகைத் துறவு நிலைகளில் ஒன்று, 

அதாவது கடைசி நிலை); 9880611015 

௦௦515089 ॥ா £சா௦யாாா0 81 நு 

9176011005 8௭0 0058655105 மம் ௮ ங/2/ 

1௦ 4401 0011௦7 5வ/ய814௦. 1115 ௦06 07146 

1௦பா 819165 80 16 1851 81806 04 16 

[611010ப5 80% ௦ர்ாறிகர20 ரா உ௱கா£5 

[ரீ6. (சா.அக.) 

த.வ. துறவு 

சன்னியாசம்? 2௪௪227, பெ.(॥.) 

1. குடீசகம், பகூதகம், அம்ஸம், பரமஅம்ஸம் 

என்ற நால்வகைப்பட்ட துறவு; 2ஈபா௦௮14௦ 

௦7 16 4௦1/0 85061/0/8ர ௦1 1௦பா ரர 

12. பரி, 0௮ ௮௱, ॥2௱5௮௱, 

ற3£௨௱௨-0௨௱58௱. 2. நூற்றெட்டுச் சிற்றி 

லக்கியங்களுள் ஒன்று; 8 பவா$80, 06 

௦1108. 

[59/0 2௮1-70/:25 2 த. சன்னியாசம்] 

சன்னியாசமுத்திரை 2௪ற]/222- ப 

பெ.(ஈ.) கோல், குவளை, துவராடை ஆகிய 

துறவிகட்குரிய அடையாளங்கள் (8.); 

௦ றா ௦74 8௨ 5௭/8, 85 

51317, 211-001, 521௦-0010 பா60. 

[8ம் ௧௮1-452 2 த. சன்ணியாச] 



சன்னியாசி! 

சன்னியாசி! 5சரரற்25/ பெ.(ஈ.) துறவிகள்; 
௦6 வ௦ 85 80௮௭0௦0160 ௦ ர௨8ா௦பா௦60 

யு 8ர வடு, 1611010065, ௨01௦81 ௦7 

1௦பா 085565 52. 

[541. 5௮1)725/72 த. சன்னியாசி] 

சன்னியாசி” சோரற்்ச௮் பெ.(॥.) சன்னியசி- 

பார்க்க; 566 2சந்:25. 

தனன்று ”(குமரே. சத. 41), 

சன்னியாசிரோகம் 

"சன்னியாசித் 

5210/25)124.2/77, 

பெ.(॥.) உடலைலை அசைவறச் செய்யும் 

நோய்வகை (பைஷல. 235); ௦091816083. 

சன்னிரோதனம் 3௪றரட்ஈ2027௮7, பெ.(.) 

கடவுளது இறையுணர்வை ஓரிடத்து 

நிறுத்துகை; ௦10ப௱5௦61 0 16 16 
065610 1௦ 8 0800ப12 5001 ௦1 01806. 

"சன்னிதான சன்றிரோதனற்தாள் 
01/வவமைத்த "(சிவரக. பசாசுபோ. 77), 

[51. சொடாப்£ாமப்காச 5: த. சன்னி 
ரோதனம்] 

சன்னிரோதனமுத்திரை £௪௱ஈட்ஈ2/27௪- 
77பய//௮) பெ.(1.) முட்டிகளை இணைக்குங் 
கைமுத்திரைவகை (செந். %, 425); 
168005114௦ ௦7 14௦ 11515 மார் (ரபாம5 
௦61 |ஈ, ப560 ஈ 1611010௦05 ௦5/1. 
(சா.அக.) 

சன்னிவலிப்பன் 82/0௮/0௦௦௮, பெ.(॥.) 
மாட்டு நோய்வகை; 8 (16 ௦1 09416 
0186856, 

[/சன்ணி-வலிப்பன்] 

[5/1 5௪3/ 5 த. சன்னி] 

சன்னிவாதசுரம் 5210/-/202-8ப12, 
பெ.(॥.) மார்பு, கழுத்து, நெற்றி வியர்த்து, 
விக்கலுடன் வாய்பிதற்றி, மேல் மூச்சுடன் 
வயிறு கழிந்து காணும் ஒருவகைக் காய்ச்சல்: 
9100 ௦ ர ௱ர்௦ வள 21(900௨0 வரர 
065௭4௦ 1ஈ 1௨ 6010 ௦14 (5 ௦்ஃ, 
160% 80 106690. 11௦௦௦ ப, 1 வா60 
506601, 810-0௨0 /கொ௦௦௮ ௮0 

206 சன்னிவாதத்தலைநோய் 

௦168 08180168115110 801௦5 ௦71 

800110. (சா.அக.) 

சன்னிவாதசுரம் 5௪0/-௦2/22ப7௮7, பெ.(ஈ.) 

சன்னிபாதசுரம் பார்க்க; 866 2212/2- 

5ப/2/77. 

। சன்னிவாதசூலை 520/1:2/2-2ப/௮] பெ.(.) 

உடம்பில் வளி தங்குவதினால் கை, கால், 

மூட்டுகளில் மோது கட்டி, உடம்பு வீங்கி, 

அயர்ந்து, நரம்பு தோன்றி, நாவு குளறி, காது 
மந்தித்து, கை, கால் குளிர்ந்து காணும் ஒரு 

வகைச் சூலை நோய்; 8 0௦ப௫ு ௦௦011/௦ ௦7 
8 8/816௱ 1௦௱ரா0 ௮ றா60156005110 
0856 01 800010. [11 ஓள் (6115 வ| 
ம் 01015 ௦7 800016 பர் விட 16 
19107 ௦4 (6 ௦45, வவர, 181100௦, 
161/௦ ப5 871601/0. 711௨10 8066௦4, 
06811688, 01411686 ௦7 16 ஞர் ௨5 

8॥0 ௦18 08ா2மாவ| 01/81பாட்வா௦65. 

(சா.அக.) 

சன்னிவாதசெவிடு £௪ஈரற்2:2-221/2/, 
பெ.(॥.) காது அல்லது மூளையின் 
கோளாறினால் உடம்பு வெளுத்து மயக்கம் 
முதலிய இசிவு நோய்க் குறிகளால் ஏற்படும் 
செவிட்டுத் தனம்; 0௦1616 ௦7 31/௮] 
0681716855, 0ப6 1௦ 116 8பாவ! ௨௭0 5௮] 
0151பாட்வா௦85 800 ௮11060 நூ ஊர்ரா௱ர்ா0 
11 6 680. பலார(0௦ 0வ/௨0655 0716௨ 1 
610 - 7, 0601601170 0687655. (சா. அக.) 

சன்னிவாதத்தலைநோய் £சஈரட்/2/2-/- 
௮௮/70, பெ.(॥.) நெஞ்சடைத்து பெரு 
மூச்சுண்டாகி, இரண்டு காதிலும் 
ஆப்படித்தாற் போல கேளாது, வாய் பேசாது 
உணர்ச்சியறிவில்லாத குணங்களைக் 
காட்டும்; 8 1௱ ௦7 ஈ€பாவ/01௦ (1680-௮00௦ 
ஒய்ப் வாரா௦5% வ (ட ஷூரா ௦7 
90016), 0ப6£ (௦ 8ப5ற£5100 ௦7 
581$606106011015 5ப01 85 371௨௦41௦ ௦7 
ம் 6 00851, 966 819, ர வபர். 85 
ர 51ப0% மார் உ ரிபு 1" 11௨ கா 
8066011638 16855, பா௦௦ா5010௦ப581655 எ(௦. 
(சா.அக.) 



சன்னிவாதம் 

சன்னிவாதம் 2௪2/௮, பெ.(ர.) வாத 

பித்த சிலேட்டுமம் மிகுமாகில் உடம்பில் வெப்பு 

மிகுந்து மூளையைத் தாக்கி அதனால் சீதள 

முண்டாகி எப்பொழுதும் கெடுதியையே 

விளைவிக்கும் ஊதைநோய்; [ஈ6ப௱௨1/5௱ 
28/06 ௨11800௦௨0 மார ரி 655 85 ௨ 
£2$ப!1 ௦1 6000688 07 681 பே6ீ 1௦ 16 
கோவ! 5716011005 725160 0 (6 
0௮0 கா! ௦4 116 1472௦ ர்பரா௦பா5 

6 8518. (சா.அக.) 

சன்னிவிசபாகம் 2௪௮/௦62224௮/77, பெ.(.) 

மதுபானம், அபினி சாப்பிடல் முதலிய 

காரணங்களினால் உடம்பில் வீக்கம் ஏற்பட்டு, 

அதனால் இசிவு நோய்க்குரிய குறிகளைக் 

காட்டுமோர் நிலைமை (இதனால் வயிற்றுப் 

போக்கு, சுரம், மயக்கம், முகவீக்கம், பிதற்றல் 

அசதி முதலிய குணங்கள் உண்டாகும்); 
2118015 1765௦0௦110 121௮ாப5 85ய11ஈ0 
110 ௦067 1 ப/0ா௦6 1ஈ பார்ம் ௦௭40 
119078, ௦யா 68110 8௮௦௦1 0௦01௦ 
0௦1500110௦. 1௨ ஷூ 8ாஐ :- 
01கா௦௦௨, ரீ2யனா, 0100070255, 80/௮0 ௦7 

113௨ 1806 ஈவா : 181/௨ 61௦. - 1௦:6௦ 

1218ாப6. (சா.அக.) 

சன்னிவேசம் 3௪ரரர்6222/7, பெ.(॥.) 

அமைப்பு; 116, 81ரபகர4ி௦ா. “வீட்டின் சன்னி 

வேசம் நன்றாயிருக்கிறது ': 

த.வ. கட்டமைப்பு 

[8 கபர் 2: ௬. ௪ள்ணிேசம்/ 

சனக்கட்டு 2272-/-21/0, பெ.(.) 

1. உறவினர்களின் கூட்டம்; *8௱/டு 6016. 

2. உறவினரது பற்று (இ.வ.); *8௱॥டு (16. 

3. மக்களின் கூட்டமைப்பு; பவட உ௱௦௱0 16 

060016. 

/சனம் உ கூட்டு]... [5/0 /௮7௪ 2 த. சனம்/ 

சனக்குறைவு 5௮7௮-//ப/௪ற்ப, பெ.(.) 
மக்கள் : குடியோடிப் போகை (புதுவை); 
06000 ப!21/௦. 

[சனம் குறைவு] 

207 சனகாதியா 

[5/1 2722 க. சனம்] 

சனகபிதா 23௪ரச௪/4௪-௦//௪, பெ.(॥.) பெற் 

றெடுத்த தந்தை; ஈ21பாக। 1218 0151. 17. 
2ப//762/2-,2/12. 

[5 2௮௪ 40/22 த. சனக.பிதா] 

சனகம் 52242, பெ.(ஈ.) சாதிக்குக் காரண 

மான சூக்குமவினை வகை (சி.போ. 

பா.2,2.பக்.116); 8 8ப01/6 1௨2 ்/0ா் 

0618௱ஈஎ5 1116 09516 ௦01 வா 04/10 பவ. 

[5/௪ ௮/௪ 5 த. ௪னகபம்] 

சனகமாதா சரசு/ச௪-ச22, பெ.(ஈ.) 

பெற்றதாய்; ஈ81பாவ! ௱௦16, 0151. 1, 

2ப1///272-77.22 

[5/1 ௮௭௪4272222 த. சனகமாதா] 

சனகன்' 22242, பெ.(1.) 1. தந்தை; 1812. 

௦ா௦0௦1101. 'சனகறுக்கெள் றுககமுடன் 

.. ஈந்தான்” (குற்றா. தல, கவச. 44. 

2. இராமகாதையின் கதைத்தலைவியாகிய 

சீதையின் தந்தையா கிய மிதிலையரசன்; 9 

ர ௦7 14//401/௮, 18 ௦7 5144, ௦௦51087160 

2 ர0/௮! 8906. “கோமகன் மூன் சனகன் 

குளிரநன்னீர் ........ குடக்கையினந்தான் ' 

(க.மீபர.ர. ௧22227. 87. 

7 

[5/0 /௮7௮/22 த. ௪னகள்] 

சனகன்? 8௮௪/௪, பெ.(ஈ.) சனகாதியருள் 

ஒருவராகிய முனிவர்; 88 590, 016 ௦110பா 

0810௮: 21/௮, 4.3. துங்க/ிகு பக்குவச் 

௪னகள் முதன் மூறியோர்கள் ” (தாயு. 

சிள்மயாநதத. 7. 

[5/8 ௧௮௪/௪ த. சனகன்] 

சனகாதியர் 2௪௮௪1/௮7 பெ.(॥.) சனகன், 

சனாதனன், சனற்குமாரன், சனந்தனன் 

என்ற நான்முகனது பிரமனது மானச மக்கள் 

(புத்திரர்) களான நான்கு இருடிகள்; 196 1௦பா 

௦வ1621620 58065, 5றா1ப! ௦ ௱்ஈடடா 

௨௦05 ௦1 இகோகராறாக, புா௪., 02௪42 

0272120212 02112 ப/774272, 241747/5/72/, 



சனகி 

[5/7 /௮ாச/(௪ 4205 த. சனகாதி] 

சனகி 8௪௪91 பெ.(॥.) சானகி பார்க்க; 586 

521௮ 'சனகன்மா மகள்பெயா் சனகி” 

(கம்பரா. கடா 39). 

[5/1. ௮௮/02 த. சனகி] 

சனசதளம் $21௪2௪1௮/௮77, பெ.(॥.) மக்கட் 

கூட்டம் (வின்.); 008/0 0₹ 06௦016. 

[சன சதம்] 

[5/ர். ௮௪2 த. சதளம்] 

அதித்தல் - மிகுதல். அதி * அனம் - அதனம் 
- அதிகம், மிகுதி, மிகை. அதனம் 5 சதனம் 

சதாம் 

சனஞ்சோ-த்தல் 5௪௪/7-227-, 4 செ.கு.வி. 

(4.1.) 1. ஆட்கூட்டுதல்; 1௦ 8556௱0।6 

0381115815, ௦005111ப2015, 401815. 

2. படைதிரட்டுதல்; 1௦ 8151 101065, | 8 

ஜாடி. 

[சனம் - சோ] [50 /௮௪2 த. சனம்] 

சனந்தனன் 2௪ர௮7/௪020, பெ.(ஈ.) சனகாதி 

யருள் ஒருவராகிய முனிவர் (பிங்.); 3 5806, 

௦6 011௦ பா 22122000௪7 0.3. 

[5/1. 5௮7270௮722 த. சனந்தனன்] 

சனப்பெருக்கம் £௪௪-2-௦௮:ப/6௮/7, பெ.(ஈ.) 

மக்கட்செறிவு; 06156 000 ப181/௦ஈ. 

[சனம் * பெருக்கம்] 

[5/4 ௮1௪2 த. சனம்] 

சனபதம் 3௪12-௦௮22, பெ.(ஈ.) நாடு (திவா.); 

பொரு, ரபாக! 81511௦. 

[571. /௮7௪-0௪௦22 த. சனபதம்] 

சனபதி 5௪௪-௦௪0) பெ.(ஈ.) அரசன்: 1/0, 

ன. “சன பதியட.யிற் புகவிழு 

பொழுதத்தே "(கவிங், 26). 

சனம் 5௪௮, பெ.(ஈ.) 1. மக்கள்: 0௦௦016, 

பாடு. “மாசன மிடம்பெறாது (சீவக. 

2606 சனற்குமாரன் 

775). 2. இனத்தார் (கொ.வ.); [91214௦ஈ, ௦0௦5 

௦ 06௦016. 3. கூட்டம்; 008/0, 4. 

'தானப்பகடு முதலாய சனங்கள்” (பாரத. 

சம். 477, 

[51. /௮1௪2 த. சனம்] 

சனமடிவு 2௪௪-௪௭0, பெ.(॥.) சனக் 

குறைவு பார்க்க (புதுவை.); 8566 5272-6 

/(ப/2/0 

[சனம் மட க] 

[5/1 /௮7௪2 த. சனம்] 

சனமாலி 5272772/4/ பெ.(॥.) சன்மலி 1 (மலை.) 

பார்க்க; 866 5௪/7/772/ 

சனமேசயன் ௪௮582௪, பெ.(ஈ.) 

பரீட்சித்தின் மகனும் அர்ச்சுனன் 

பேரனுமாகிய அத்தினாபுரவரசன்; 8 

௦016018160 (0 ௦7 (18510 பா2 80 ௦7 

வரி81* கா ாவா080 ௦1 கரமாக. 

[5/1 (அானாவ/௪2 த. சன மேசயன்] 

52/72-/2/2/77,  பெ.(ஈ.) 

மேலேழுலகத்துள் முன்னோர் முதலிய 

தேவதைகளின் வாழ்விடமாகிய உலகம்; ௮ 

பவ ௩௦10 801460 ர 116 5005 ௦4 

பாக்க, ௱வால5 86 06511815, ரிரிர் ௦7 

776/-4/-ப/242_7, 0.1. "இகலோக_ம் பரவு! 

சன லோகம் ”(கந்தபு. அண்ட கோ. 84). 

சனலோகம் 

[5/0. /௮72-/0/2 த. சனலோகம்] 

சனற்குமாரம் 2சாச/பானசா, பெ.(.) 

துணைத் தொன்மங்கள் பதினெட்டனு 

ளொன்று (திவா.); 8௨ 5600008ரு றபா82, 

06 ௦1 18 பறஜபார௨௱, 0.1. 

[5/0. 5௮7௪/-6ப11௮:2 2 த. சனற்குமாரம்] 

சனற்குமாரன் 5௪௮4 பாஅச, பெ.(ஈ.) 

சனகாதியருள் ஒருவராகிய முனிவர் (பிங்.); 

9 5806, 00 01 1௦பா ௦80௮16510௮, 0.5. 

[5/1. ௮ா௪1(பா?2ச 5 த. சனற்கு. மாரன்] 



சனற்சுசாதன் 

சனற்சுசாதன் 5௪272ப22/௪, பெ.(ஈ.) 

பிரமாவின் மானப்புத்திரரான ஒரு முனிவர் 

(அபி.சிந்.); 8 5806, 006 ௦1 6 0-௦ 

5005 ௦4 போக். 

[$1. ௮ச௪ப/4/2 2: த. சனற்சுசாதன்/ 

சனன்மாலி 8272/7௮/4 பெ.(॥.) சனனமாலி 

பார்க்க: 866 22/7277227772/7 

சனன காண்டம் 5௪7௪7௪272௮, பெ.(.) 

உலகப் பெருக்கத்தைக் கூறும் முதற் 

தோன்றியம் (ஆதியாகமம்); 300% ௦7 

80௦515. 

[சனன-காண்டம்] 

[51 ௮12௪2 த. சன்ன] 

சனனகாலம் 2சாசாச-(௮௮77, பெ.(॥.) 

1. பிறக்கும் காலம் அல்லது பொழுது (அ) 

நேரம்; 0611௦0 ௦ 16 ௦ ரர். 2. பிறக்கிற 

பொழுது கோள்கள் அமையப்பெற்ற நேரம் 

அல்லது வேளை; (6 உ 0100 

௦5/02721/௦7 ௦7 16 ற0511/௦ ௦74 16 

3௯5 ௦ 11௨ 20018081 00816181௦5. 

(சா.அக.) 

[சை காலம்] 

[9/6 காகாச2 த. சன்ன] 

சனனசாலம் 8௪௱ச௪-22/௮, பெ.(ஈ.) 

வெண்கடுகு; யுர1€ ஈாபக(கா0 - 8ர855109 

9102. (சா.அக.) 

சனனத்தடை 220௮72-/-02290 பெ.(॥.) 

பிறப்புத் தடுப்பு; ராவார் டர்்்் ௦ப 

௦௦ம் ௨௦800௦ - இர ௦௦ம்0. (சா.அக.) 

(/சனனம் தடை] 

[5/7 காளாச 2 த. சனனம்] 

சனனத்தடையம் 2௪2/72-1-/2 0-0/௮/77, 

பெ.(ஈ.) கருத் தரித்தலை மறுக்கப் பயன் 

படுத்தும் பொருள்; ரர 0 0560 10 

மா வார் ௦௦00601100 - ௦௦30601116. 

(சா.அக.) 

209 சனனமாலி 

(சன (ம்)-தடையாம்] 

[5/1. ௮1௮7௪2 த. சன்னம்] 

சனனதத்துவம் 52/2,02-/2//0/0௮/77, பெ.(॥.) 

1. பிறவிச் சத்து; றா௦01681146 01/21. 

2. பிறப்பின் இயற்கை; (6 ௦21 ௦ 65856111௮1 

21பா6 07 0௦00168! 518006. (சா.அக.) 

[சனம் தத்துவம்] 

[5/1 ாசாச2 த. சனனம்] 

சனைநீயம் சரசா, பெ.(॥.) நெய்; 

066. 

சனனபூமி ௪ரசரசம்ம்7/ பெ.(ஈ.) சன்மபூமி 

பார்க்க; 566 52/0/772-ப07/ 

[5/0 ாகாச7ம்யார் த. சனனமூமி] 

சனனம் 227௪7௮/7, பெ.(.) 1. பிறப்பு; மார். 

2. மறுபிறப்பு; 2௦14. (சா.அக.). 

[6/4 ௮௪2 த. சனனம்] 

சனனமரணக்கணக்கு 3272/7277௮/2/72-/ 

/கோ௮ப, பெ...) மக்களின் பிறப்பிறப்புப் 

பதிவு (இக்.வ.); 411௮] 5181151165. 

த.வ. தோற்றமறைவுக்கணக்கு 

[சனனம்-மரணம்-கணக்கு] 

[5/0 சாசாசாச2ச் த. சளான மரணம்] 

சனனமரணம் 3௪7௪௮-/77272/72/77, பெ.(॥.) 

பிறப்பு, இறப்பு; 04ம் 8௭0 06817. (சா.அக.) 

[5/4 ௭ா௮ா2-௮௮1௪ 2த. சனனமரணம்/ 

சனனமறு-த்தல் 5௮7௮7௪-77-௮7ப/-, பெ.(ஈ.) 

பிறவி வேண்டாமை அதாவது கடவுளை 

நோக்கிப் பிறவா வரம் வேண்டுகை; ாஷாா0 

00௦0 1௦ றாய் 1௦௱ 12/0 பர் ா 16 

8௦110. (சா.அக.) 

த.வ. பிறவிநீத்தல் வேண்டுகை 

/சனணனம்மறு-] 

[5/1 (லாச? த. சனனம்] 

சனனமாலி சாசாசாச/ பெ.(ஈ.) சதகுப்பி; 

௦15௦05 1/660. (சா.அக.) 



2ஈ 

சா! சபெ...) வளைகோட்டின் ஒரு பகுதியின் 
இரு முனைகளையும் சேர்க்குங் கோடு; 

(&5170.) ௦0௦0 07 80 810; 816 0180 816. 

த.வ. நாண் 

[5/6 ௪ த. சா] 

சா 5சபெ.(ஈ.) தேயிலைச்செடி (இவ); (689-014. 

[ீ. ௦02 த. சா] 

சாக்கணாக்கறி 52௪7௪-//வ பெ.(॥.) 

மதுவுண்போர் தின்னும் புலால்; 681 

ாஞல60 ௮0 5010 9415 1௦0 06 (868 

நூ ொெபா/காக்ே ௮௦00 மாம் 116 பொட. 

த.வ. களியாகளன் 

[சாக்கணா - கறி] 

[(ி. 224722 த. சாக்கணா] 

சாக்கி 5அ//பெ.(ா.) நேர் பார்வைச் சான்று; 
௫௨ 111655 “தேவர் 
(இராமநா.உயுத்.71) 

த.வ.சான்று, காட்சிச் சான்று 

[5/0. 52/57 த. சாக்கி] 

சாக்கி 5௪/44 பெ.(॥.) நெருப்புண்டாக்க 
பயன்படுத்தி வந்த ஒரு வகைக் கல்; 1 - 
51006 ப560 1௦1 ப ஈயொொ0 1116. 

ச 599 

சாக்கியாக 

த.வ. அழற்கல், வெங்களிச்சான்கல், 

வெண்கல், சக்கிமுக்கிகல், தீக்கடைகல். 

[5/61. சக்கி? சாக்கி] 

சாக்கியநாயனார் 52//ந்/2-12/௮7௮7 பெ.(1.) 

புத்தமதத்திலிருந்து சிவனிய மதத்தைத் 
தழுவியவரும் நாயன்மார் அறுபத்துமூவருள் 
ஒருவருமாகிய சிவனடியார் (பெரியபு.); 89 
௨௦260 58108 $வார் 0௦௧ல160 1௦ 

581/8 1௦௱ பப், ௦06 ௦74 63. 

[சாக்கிய(ம்) - நாயனரா] 

[5/0. 54/0/22 த. சாக்கியாம்/] 

சாக்கியம் 5௪ஞ்கா, பெ. (ஈ.) புத்தமதம்; 
ப்ப0ொ/8ர, 85 10பா060 நூ 8இிலு2-௱பார். 

சாக்கியங் கற்றோஞ் சமண்கற்றோம்” 
(பெருந்தொ.1812). 

த.வ. அறிவன்மதம் 

[5/1. 5௮/௪2 த. சாக்கியம்] 

270 சாக்கிரத்திலதீதம் 

சாக்கியமுனி 52/0/2-17பற) பெ. (1.) புத்தர்; 
48௨ 8000௮. 

/சாக்கியம்-மணி] 

[5/ம். 52/02 - த. சாக்கியம்] 

சாக்கியர் சச்சு பெ. (ஈ.) 71. புத்தர்; 
ப001518. சாக்கியரும் (தி.வ். திருவாய், 
4,10,5.) 2. அருகர் சைனா; 885. 

“பாக்கியமில் சாக்கியாகள் (திருவாலவா. 
38,50). 

[5/1 50/௪2 த. சாக்கியா] 

சாக்கியன்' சகி்ஷ்2, பெ. (ஈ.) 1. புத்தர் (பிங்); 
80182 3ப0041.. 2. சாக்கிய நாயனார் 
பார்க்க; 566 58/00/2-ஈு௨ாள். 

சாக்கியன்” சகஸ்ர, பெ. (॥.) சாக்கையன் 
பார்க்க; 566 584௨௩ 

சாக்கிரக்கருவி 5௪//47௪-/6/யார பெ. (ஈ.) 

பொறிகள் புலன்கள் தன்மாத்திரைகள் 
உயிர்வளி ஆதன் என்னும் விழிப்புணர்வுக்கு 
(சாக்கிராவத்தைக்கு) உரிய கருவிகள் 

(சி.சி.4,34.); (ங்) 8௨0815 ௦0 றா 

௦0௭20 பார்€ 5124௦ ௦1 வலா, 86 0985 

019014௦, 075௨86 ௮0 ௦01௱ரா0, ர்வ வா5 

20 50பி!. 

த.வ. விழிப்பேந்துகள் 

[சாக்கிரம் - கருவி] 

/ஓ/1. /22.7212 த... சாக்கிரம்] 

சாக்கிரத்தானம் 52/72-//27௮/77, பெ. (.) 
சாக்கிரத்தில் ஆதனின் இடமாகக் கருதும் 
புருவ நடுவம் (மத்தியம்); 6 061/௦ 16 
ஷூம00/8 நினா 16 80ப! (௮5 | (6 
4219 51916. “ஆன்மா வானவன் சாக்கிரத் 

தானமாகிய புருவமத்தியத்தைப் பொருந்தும் 
போது (சி.சி.4, 33, மறைஞா) 

த.வ. புருவநடு 

[5701 01௭1-507272 2 த. சாக்கிரத்தானம்] 

சாக்கிரத்திலதீதம் 54//௪///-௮/42177, பெ. (॥.) 
ஆன்மா தொடர்பானவற்றைத் துய்க்கின்ற 
(விடயங்களை யனுபவிக்கிற) வேளையில் உயிர் 
வளியும் (பிராணவாயுவும்) இயங்காமல் 



சாக்கிரத்திற்சாக்கிரம் 

ஒன்றையும் அறியாமல் மூர்ச்சித்து மயங்கி 

நிற்கும் நிலை (ஞானா கட். 29); (58142) 
௦ ௦07116 501 வண்டிச் ர பலரோ 518716, 

ற வரன் நாகரா 15 50508006௨0 ௨௮0 

015010ப81685 15 பரிசா 1054, 85 நள 2 

06150 15 51பாா€0 0 ௮ 5000௪ 8001. 

[சாக்கிரம் 2 சாக்கிரத்தில் - அதீதம்] 

சாக்கிரத்திற்சாக்கிரம் ௮2/0 ௪ம்1]- 

௪௮27, பெ. (॥.) ஆதன் (ஆன்மா) 

கொண்முடிபு நிலை (தத்துவதாத்துவிகங) 

களோடு கூடித் (விடயங்களை) துய்க்கும் நிலை 

(அனுபவிக்கும் அவசரம்) (ஞான. கட்.30); 

(58/வ) 0001/௦ஈ ௦7 (6௨ 501 மர்ரி6 ரா 

வவ 51946, 1 கண்ர் வ! 6 00675 816 

ர ர்ய] ஐஷ/, 85 பர்ன 8 0650 15 வ/67 80 

பர் 20௮06. 

[சாக்கிரத்தில் - சாக்கிரம்] 

சாக்கிரத்திற்குழுத்தி 22/472/4/ -2ப///8, பெ. 

(ஈ.) ஆதன் உயிர்வளியுடனும் மெய்ப்பாட்டு 

டனுங் கூடி அறிவுணர்ச்சியடங்கி நிற்கும் ; 

நிலை (ஆன்மா சித்தத்துடனும் பிராண 

வாயுவுடனுங் கூடி அறிவுணர்ச்சி முதலியன 

அடங்கி நிற்கும் அவசரம்) (தத்துவ 

தாத்துவிகங்) (ஞானா. கட்.30); (5௭18) 

௦௦014௦ ௦7172 50ப1 சள்ரி௦1ர ஙி 51216, 

உள் மாணா ௭௦ ௦௦05010080855 218 

01 1௦51 பபர் (06௨ ராம்கி! ௦5 86 1௦ 

100860 1௦ 1ப1। 8௦/1௫), 85 ம் 8 08501 

10865 11௦ ப9 ௮௨ 6௱ுரு. 

[சாக்கிரம் 2 சாக்கிரத்தில் * சுழுத்தி] 

சாக்கிரத்திற்சொப்பனம் ச௪ம்௭ம்- 

5௦0௦2௮, பெ. (1.) ஆதன் மனத்துடனும் 

உயிர்வளியுடனுங் கூடிய அறிவுணர்ச்சி 

முதலியன தெளிவின்றி நிகழும் நிலை 

(ஆன்மா சித்தத்துடனும் பிராணாதி 

வாயுவுடனுங் கூடிய அறிவுணர்ச்சி முதலியன 

தெளிவின்றி நிகழும் அவசரம்) (ஞானா.கட்.30); 

(521/௮) ௦௦ஈ0111௦ஈ ௦4 16 5001 ஈர்ரி6ீ 

௮/0 51௮146, 1ஈ வரர் மாஜி 200 

211 சாக்கிராதீதம் 

௦05010ப50658 6851 8௨௦ 116௨ றாவ! 

00/75 876 ராடு 801446, 85 மாவா 8 

06801 ௩95 4௮0ப6௨ 1௦ப015 ௨௭௦ 

ஈ௱ஊ௦(65. 

சாக்கிரம் சாக்கிரத்தில் - சொப்பனம்] 

சாக்கிரத்திற்றுரியம் 52/47௪/0/7யட்27), பெ. 

(ஈ.) ஆதன் மனமழிந்து உயிர்வளி சிறிதே 

இயங்கி நிற்கும் நிலை (ஆன்மா சித்தமழிந்து 
பிராணவாயு சிறிதே இயங்கி நிற்கும் அவசரம்) 

(ஞானா.கட்.30); (524/௪) ௦௦1/௦ ௦1 1/6 

5001 ரா்பி௪ீ ரர வவர 5181௦, (ற பர்க் 

0015010ப80255 18 1௦54 80 மாஜா 15 

198) கய் 2௨ 0650 15 ஈ௮ரீ 8பரா60 நூ 

8 8ப002 81004. 

சாக்கிரத்திற்றுரீயாதீதம் 52/7௪/4170 

22, பெ. (ஈ.) சாக்கிரத்திலதீதம் பார்க்க; 

566 ௦5//07௮14/1-2ய1கா. 

[சாக்கிரம் 2 சாக்கிரத்தில் - துரியாதீதம்] 

சாக்கிரதை 52/6௪ பெ. (1.) விழிப்பு; ௮16 

1பர655 1191128006. 

த.வ. கூர்ங்கவனம் 

[5/0 சட் /22த. சாக்கிரனது] 

சாக்கிரபாலன் 52/௪௮ பெ. (1.) விழிப்பு 

நிலையில் இயங்கும் ஆதன் (ஆன்மா) (சி.சி. 

4, 33, மறைஞா) (சாக்கிரதசையில் விளங்கு 

பவன்): 5001, 85 8044௨ ॥ஈ (66 /௮//80 51516. 

[5/ம் /2ரச-0௮த. சாக்கிரபாலன்] 

சாக்கிரம் 52/7௮, பெ. (.) ஆன்மா புருவ 

நடு நின்று கோட்பாட்டு (தத்துவங்)களுடன் 

கூடி (விடய) நுகர்ச்சியில் மெத்தென நிற்கும் 

நிலை (சி.போ.பா.4,3, பக். 275, புது.); (*ம.) 

பவறு 512௦ 1 பர்ப்௦் 106 50ப/ 6 1 1 

1௦8௦௮0 வர்ர வி [15 ரீக௦ய/465 8016. 

த.வ. விழிப்புநிலை 

[9/்./சிறுசர் 

சாக்கிராதீதம் 5௮௪), பெ. (ஈ.) 

சாக்கிரத்திற்றுரியாதீதம் பார்க்க; 585 

ப ச்பரர ப-ஞ் னக. 

2 ஐ. சாக்கிரம்] 



சாக்கிலி 

[51.20.2042 

சாக்கிலி 5௮/41 பெ. (॥.) அடிமைவேலை; 

ஈர 58௩106. 

உ த. சாக்கிராதீதம்] 

த.வ. ஏவற்பணி, சிறுபணி, தொழும்பு 

[௦2/௪ 2 த. சாக்கிலி] 

சாக்குக்கட்டி 5௪/௪ பெ. (ா.) 

கரும்பலகையில் எழுதப்பயன்படும் சீமைச் 

சுண்ணாம்புத் துண்டு; ௮ 01606; 01606 ௦1 

ல. 

[சாக்கு-கட்டி] 

[2.2௮ 2 த. சாக்கு] 

சாக்தம் 5௪488, பெ. (1.) மலைமகளே 

மீமிசைத் தெய்வமென வழிபடுஞ் சமயம். 

சிவையம்; (சக்தியே பரதேவதையாக வழிபடுஞ் 
சமயம்); 1116 [610101 வர்ர ௨௦15 1௦ 

ஒ(ப514/46 ௦510 ௦1 58(4 85 6 5பறாஊா6 

ப்வா0. 

[5/01. 2242 2 த. சாக்தம்] 

சாக்தன் 524057 பெ. (1.) கொற்றவை அல்லது 

காளி (சிவை) வழிபாட்டாளன்; 1௦1௦86 ௦7 

59/42 ர20/௦. 

[5/7 2 2 த. சாக்தன்] 

சாக்தேயம் 52/௮, பெ. (॥.) சாக்தம் 
பார்க்க; 566 ௦5/49. 

[5/1 52/1௪ 

சாகசக்கியம் 52/௪௪, பெ. (ஈ.) 
1. திறமை, ஆற்றல் (சாமர்த்தியம்); 06/1655, 

95 ॥॥ 50680; (10160௫. 2. போலித்தனம் 

(பாசாங்கு); 18156 றாஜவா௦6 “சாகசக்கியம் 

பண்ணுகிறான் ” 

5 த. சாக்தேயாம்] 

த.வ. ஏமாற்றுவேலை 

[541. 0242-0௮0/௪ 2? த. சாகசக்கியம்] 

சாகசபட்சி 52925௪-0௪/௦) பெ. (ஈ.) 

1. சாகசத்தொழில் செய்யலாகாது என்று 
பிறவற்றுக்கு அறிவுரை செய்து அரிமா 

(சிங்கம்) வாயைத் திறக்கும் போது தான் 
உட்புகுந்து அதன் தொண்டைத் தசையைத் 
தின்னும் இயல்பினதாகக் கூறப்படும் 

272 சாகசிகனள் 

குலிங்கமென்னும் பறவை, 8 180ப1/0ப5 மர£0 

வா்ர்ள் றா6௨05 802451 பவட பபர் வார 

ரா 11௨௦05 ௱௦யண் வள்ள 110205, ௮0 

6915 (15 254. 2. முதலையின் பல்லழுக்கைக் 

கவரும் துணிவுள்ளதொரு பறவை(வின்); 8 

ர் ௦7 0ம் 0010 ௨ா௦ப00 1௦ ற/0% (6 

௦1000016'5 189214. 

[5/%. 52/7,252-0212/7 5 த. சாகசபட்சி] 

சாகசம்! 52925/77, பெ. (1.) 1. துணிவு; கொடு, 
0௮19 8௦4. “சாகசங்கள் பல செய்தும் ' 
(பிரபோத. 30,53). 2. போலிநடிப்பு, பாசாங்கு; 

1315௦, 618௭௦௦.” “இத்தனை சாகசமும் 
வேணுமோ ” (இராமநா. அயோத். 7) 

[5/௩ 5௮7௪௦௪ 2 த. சாகசம்] 

சாகசம்” 529252/77, பெ. (1.) மெய்ம்மை; 1£ப14். 
“சாகசமொன்றும் விரும்புவோள்'” (ஞானவா. 
தா. சூ. 80) 

[5/1 52722 2 த, சாகசம்] 

சாகசம்” 527௪.2/77, பெ. (ஈ.) யானை (அக.நி); 
௨௦. 

சாகசரியம் 5௮௪25அந்௮/77, பெ. (1.) தோழமை; 
191111 9:210119191:11]127 

த.வ. நட்பு 
[5/. 5210202002 2 த. சாகசரியம்] 

சாகசன் 587௪2 பெ. (ஈ.) 
முள்ளவன்; 8 081487, மா8ப/6 றா. 

[5/0 ௨௮7௪௦2 2 த. சாகசணன்] 

சாகசிகன் 527257௮) பெ. (ஈ.) 1. துணி 
வுள்ளவன்; 081110 ராவா. 2. பாசாங்கு 

செய்வோன், போலியாக நடிப்போன்; றாஎ104 

துணிகர 



சாகதன் 

[5/ம 2ம் 2த, சகஸ்க்] 

சாகதன் 529202, பெ. (ஈ.) சாகசன் பார்க்க; 
566 55/52 

[5/0 54/0254 

சாகதுண்டம் 224௪-//742/7, பெ. (॥.) அகில் 
(அக.நி.); 890/4/௦0௦0. 

2” சாகசன் த. சாகதன்] 

5294-2225 ப/- 172-277, 

முன்னர் ஆ (பசு)வெனப் பொதுப் 

சாகபசுநியாயம் 
பெ. (ஈ.) 

பெயராற் கூறிப் பின்னர் புல்லுண்ணி ஆ 

(சாகபசு) வெனச் சிறப்புப் பெயரடையோடு 

பொது நீக்கிக் கூறுதலான் முன்னர்க் கூறிய 

ஆ (பசு)வும் புல்லுண்ணியே (சாகமே) எனப் 

பொருள் கொள்ள நிற்பதோர் நெறி. (சி.போ.பா. 

1.2, பக். 73) பன் ௦7 580114101௮! உவ! 

20 0994 நோ வ ௮ னாவ! 18௱ ॥/06 

590111491௮! ௨௱௱ல! ஈ 811/5 0௦0ன்ப60 ॥ 

ப்௱ (60ம் 86756..1॥66 9044 66085௨ ௦7 
5ப௦560ப61 50601110904௦. 

(இ/௨௫292-0250/-/2:2 2 த. சாகபகுநி்பாபம்] 

சாகபட்சிணி 547௪-௦௪20 பெ. (ா.) 

இலையுணவு கொள்ளும் விலங்கு; 

[10௦08 அார்ரால 

த.வ. இலைக்கறியுண்ணி 

[54ம் செசர்றசமா/ 2. த. சாகபட்சின]] 

சாகம்! 529௮77, பெ. (ஈ.) வெள்ளாடுப(பிங்); 6 - 

00௦. 

(5/ம் 2727௪ 5 த. சாகர்] 

273 சாகாசந்திரநியாயம் 

சாகம்” 52727, பெ. (॥.) தேனீ (சூடா); 09௦6. 

/சரகம் 2சாகம்] 

சாகரணம் 527௪௪௫, பெ. (ஈ.) சாகரம்" 

பார்க்க; 566 88088. “சாகரணா 

வஸ்தையில் இருக்கிறான் ” 

[57% /202/472 

சாகரப்பிரபை 527௮/2-0-ப/௪ம௮ பெ. (॥.) 

எப்பொழுதும் விழித்தே இருக்க வேண்டிய ஒரு 

நிரயம் (நரகம்) (யாழ். அக.); 61! 04 0௨0 61பக| 

516601655॥1655. 

சாகரம்! 529௮௮1, பெ. (1.) விழிப்புநிலை; 

விழித்திருக்கை (பிங்); $5166016581685, 

பில்்ர்யால55. 

[91. /274/2 

சாகரம்” சரளா, பெ. (॥.) 1. சகரர்கள் 

தோண்டியதாகக் கருதப்படும் கடல்; ௦068, 

569, 88 0ப0 டூ 0811௭. “சகரார் தொட்டலாற் 

சகரம் (கம்பரா. அகலி. 43) 2. பதினாயிரங்கோடி 

(வின்): (2 0ப20111075. 

2த.. சாகரணம்] 

௪ த. சாகரம்] 

2 த. சாகரம்] [51ம் 52742 

சாகவாசம் 52ர.21:25௪/77, பெ. (1.) தோழமை, 

நட்பு; 85500௪140௦, 160412. 

[58/0 ௮௪/25௪ 2 த. சாகவாசம்] 

சாகாங்கம் 522௮/17.2/77, பெ. (1.) மிளகு (மலை); 

600௭. 

[5ம் சச/கர்ர2. 2 த. சாகாங்கம்] 

சாகாசந்திரநியாயம் 5272-௪2272-/௮:௮), 
பெ. (ஈ.) நிலவு கிளைக்கு மேலிருப்பதாகக் 
காட்டி உணர்த்துவதுபோலப் பார்வைக்குத் 

தொடர்புள்ளது போலிருக்கும் பொருளை 

அடையாளமாகக் காட்டி வேறொரு 

முகாமையானப் (முக்கியமான) பொருளைத் 

தெரிவிக்கும் நெறி; |!/ப519101 ௦7 (6 6௦ப00 

30 1௨௱௦௦ 0 யார் 8 00/60 ॥ 

0ப251௦ஈ, 1166 ௱௦௦௱, ௭85 (6 00514௦ 

858101160 1ஈ [218806 10 8௦179 ௦0/60, 

146 0௦ப9ர், ஈரி முர்ர்ள். ॥ [5 கறறகாகார்பு 

௦20160. 
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[ஒ47. ரிச் * சொர - ரற்று 5 
கு. சாகாசந்திரநியா;பம்/ 

சாகி சர பெ. (ஈ.) 1. மரம் (சூடா); 1166. 

2. சிற்றீஞ்சு; 8//0ூ-1681/60 லார் 041௦ 
3. திராய் (மலை); 018 6104/660. 

[57/00 52/72 த. காகி] 

சாகித்திய சக்தி 52ர/0௪-௪௮00 பெ. (ஈ.) 
பாத்திறன்; பாடுந்திறமை; 0௦614௦ 81/11. 

[/காகித்திர்ப(ம்] - சக்தி] 

[570 ௪௮/0/௮22 த. சாகித்தியம்] 

(த. சத்தி 2 540. 5ர்பி] 

சாகித்தியம் கசத, பெ. (ஈ.) 1. பா: 
செய்யுள்; 1121௮௫ 0௦0௦511100, 
2. இசைப்பாட்டு; ஈ௱ப8/08! ௦000௦51401. 

சாகியம் 5277, பெ. (ஈ.) நட்பு (இலக் அ௧.), 
கொற. 

[5/1 5௪/௪ 2 த. சாகியம்] 

சாகேதம் 52460௪, பெ. (ஈ.) அயோத்தி 
(திவா.); (600/௮) ஆர். 

[571. 5242/2 2 த. சாகேதம்] 

சாகோபசாகையாய் 5௪2௦0௮527௮ து.வி. 
(&04.) (கிளைகளும் உட்கிளைகளுமாய்) 
தூரும் கிளையுமாய், செழிப்பாய்; |: மார்ட் 
௦௮1௦65 8ஈ0 டாலா௦1616. |மியாவாரடு 
191911215101172 

[சாகோபடம்) - காரகையாய்] 

[541. 2௪/27202 2 த. சாகோட(ம்)] 

சாங்கம் சசர்ரசா, பெ. (ஈ.) 4. உறுப் 
புக்களைனைத்தும்; 91 1௨ 05. 
 கரசரணாதி சாங்கம்” (சி.சி. 147, மறை. ஞா) 
2. சாயல்; |160655, 8௱ரிவாடு ௦7 
1621பா65. "பார்த்தால் அவன் சாங்கமாயிருக் 
கிறது.” 

[54ம் ௪௪79௪ 5 த. சாங்கம்] 

சாங்கமாய் 5கர்ரசா-2 து.வி. (௮04) 
1. முழுதும், ண்டு, ௦௦41. “சாங்கமாய 
னுட்டிக்கும் சாமர்த்திய மில்லா தாராய் (சி.சி. 

8,4, ஞானப்) 2. காப்பாய் (பத்திரமாய்); (வின்) 
வர் தகர ஷு. அந்த வழியிலே சாங்கமாய் 
நடக்கலாம்.” 

[584. 5௮7௪ 2 த. சாங்க - த. ஆய்] 

சாங்கமிலார் சகர்சசார/2ு பெ. (ஈ.) 
சாதிவிலக்குப்பட்டவர்; 0ப1௦85165. “சூளைக் 
காரச் சாங்கமிலார்.. (திருப்பு. 589) 

[சாங்கம் - இலா! 

[576 ரர 2 த. சாங்கம்] 

சாங்கரம் 54/17௮7277, பெ. (ஈ.) கலப்பின வகுப்பு 
(சாதி); 0 08516. “சாங்கரத்திணங்கு 
பலவேறு சாதியினும்'” (திருவானைக். நகரப். 
64) 

[5/0 சசம்்ை 2 க. சாங்கரம்] 

சாங்கரர் ௪௮/4௪௮:௮7 பெ. (ஈ.) கலப்பினத்தார்; 
265008 ௦07 ௱/60 08516. “வெய்ய 
காருகர்க்குஞ் சாங்கரரார்க்குமடாது வேந்தே” 
(திருவானைக். கோச்செங். 24) 

[5/1 சகரன் 2 த. சாங்கரா] 

சாங்கரிசம் 52/1௮75௮-7, பெ. (.) சாங்கரியம் 
பார்க்க; 566 580028௩௮௱ 

சாங்கரியம் ௪௮7௪௮7௮177, பெ. (॥.) கலப்பு; 
ஈட்ல்பா. “சாங்கரியம் வாராமல்” (சிவசம. 40) 

[5ம் அச்ச 2 த. சாங்கறியம்] 

சாங்கரீயம் 5௮77௮௮), பெ. (ஈ.) கலப்பானது; 
மல் மர்ர் 15 ஈம்டி0 86 08516. “சாங்கரீய 
மரபிற் சனித்தவன் '' (சேது 4. தனுக். 24) 

[5/0 சசிர்சறாச 2 த. சாங்காயம்] 

சாங்கியம்! சசரக, பெ. (.) 1. கபிலரால் 
வெளிப்படுத்தப்பட்டதும் கொண்முடிபுகள் 
(தத்துவங்கள்) இருபத்தைந்து எனக் கணக் 
கிடுவதுமான ஒரு சமயம்; 1௨ க5கஙிர்ம௮ 
535160 ௦74 1/௦5௦01நு ௨00பா060 நூ 
80115, பறற (ஙலாஞு-ரி ப 
(211025. ”“இது சாங்கிய மதமென்றெடுத் 
துரைப்போன்” (மணி, 27, 202.) 
2. எண்ணிக்கை; 1௮27 நார் ௦௨ 65 
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௦௦பா160. “அருவாய்ப் பல சாங்கியமாய்” 
(சி.போ.பா. அவை) 

[5/0 கசிர்டாச் 2 த. சாங்கியம்] 

சாங்கியம்* சகர்ந்கா, பெ. (ஈ.) சடங்குகள்; 

௦66ா0ா/65, 1165. 

சாங்கியன் கர்ந) பெ. (॥.) சாங்கியவாதி; 

101106 ௦7 (116 58௨ றர4/௦80005. 

“பெளத்தன் மாறாய் நின்ற சாங்கியனைக் 

குறித்து” (மணிமே. 29, 169.) 

/5/2 5202 2 த. சாங்கியன்] 

சாங்குசித்தன் 52/205//22) பெ. (ஈ.) 

குருவிடம் நல்லுரை (உபதேசம்) பெற 

விரும்புவோன்; ௦0€ ௦ 1865 (௦ 06 

ர்ம்120 நோ ௧ பொப். 

[5/7 5௮71-/2௪ 2 த. சாங்குசிற்கச்/ 

சாங்கேதிகம் சசர்ரசமிசா, பெ. (ஈ.) 

அடையாளம், கட்டுப்பாடு முதலியவற்றால் 

நிகழ்வது; 1௪1 பர்/௦ 15 ௦21 ௮815 

08560 ௦0 ௨01௦௨௨. “அந்த அகாரங் 

களினுடையசாங்கேதிகத்துக்குஅபிவ்யஞ்சகம்” 
(சி.சி.2,62 சிவாக்) 

[5/0 க௮ர்்60௪ 2 த. சாங்கேதிகம்] 

சாங்கோபாங்கம் 52/00/1927, பெ. (॥.) 

1 முழுமை; ௦0௦01௦161885. 2. சிறந்த 

கிருத்துவர்களின் வாழ்க்கை (கிருத்); 1[ப6 

ர 0௨71601107. 

5ம் ௪சரர20419௮ 2 த. சாங்கேரபாரங்கமம்] 

சாங்கோபாங்கமாகப் பண்ணு-தல் 5௮/- 

7502/14/77-47.2-2-,02170/-, செ.கு.வி; 

(91.) சுறுசுறுப்பாகச் செய்வது போல நடித்தல் 

(யாழ்ப்); 1௦ ராவ றாஞ்ா௦ே 01 6 0192 

0 ௭௦14௨. 

சாங்கோபாங்கமாய் 24222/14௮/77-2 து. 

வி. (805:) முழுவதும்; ௦௦௩01616], 1 0௪194. 

சாசனக்காணி 522௪72-/231 பெ. (ஈ.) 
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அரசனால் விடப்பட்ட உரிமை நிலம். (யாழ்ப்); 

06160112௫௫ ஜா௦ற வடு ௮௦ பாசோ ௨௫௮! 

91811. 

[சாசனம் கரணி] 

[5/7. 226௮7௪ 2 த. சாசனம்] 

காண் 2 காணி 

சாசனம் 52௪௪௪7, பெ. (1.) 1. கட்டளை, 

௦087, 60101, ௦௱௱வர. 2. அரசாணை 

முதலியவற்றைக் குறிக்கும். கல்வெட்டு 

செப்புப்பட்டயம் முதலியவை; [0/1 லா ௦1 

810 0 ௦01 நா! 6065, சொகாரசா, ற௨12॥ 

பூப் ॥ர5௦ட்க0் ௦0 51006 0 றற. 

3. (பத்திரம்) ஆவணம்; 000ப௱6ார். 

4. இறையிலி நிலம்; (வின்.) (89% - 166 180. 

5. அதிகாரச்சின்னம் (வின்.) 115100/8 ௦7 

படு: 6. தண்டனை (வின்.) பள், 

[ஊட பர்௦ா. 7. வேட்டுவச்சேரி (வின்.) 14/12 

௦1 ௨ ஈராஈர்கா-11106 ௪118௦060 10 8௨ [07௪1 

[௦ ப56*௦10. 

[51. 525272 2 சாசனம்/ 

சாசனம்பண்ணு-தல் 5252/477-0௮01ப-, 

12 செ. குன்றாவி. (54.) நிலம் முதலியவற்றை 

விற்பனை செய்தல்; 1௦ 55! ௦ ஙு 0 

0660. 

[சாசனம் 4 புண்ணி 

[50 225௮7௪ 5 த. சாசனம்] 

சாசனவிருத்தி 52௪௪7௪-ம7ய/4 பெ. (ஈ.) 

(பத்திர ஆவண ஆதரவில் பயன்படும் 

வாழ்வூதியம்; ஈாவ/ா(6ாலா06 201060 பா 

2 வாம 0660௦1 0721. (௩.7) 

[5/1525௮7௪7 1ப//257௪2த.சாசன விருத்தி] 

சாசாரம் 2854/2177, பெ. (ஈ.) 

தேவருலகத்துளொன்று; 8 0616504௮ 80110. 

“நிலையிலா வுடம்பு நீங்கி........ சாசாரம் 

புக்கான் ” (மேருமந். 480) 

[5/0 ௪௪௪222 த. சாசாரார்] 



சாசிபம் 

சாசிபம் 529/0௮77, பெ. (.) 

100. 

தவளை (சது.); 

[5 2௫/5 த. சாசிபம்] 

சாசுவதக்கவுல் 525/249-//4௪ய/ பெ. (ஈ.) 
குத்தகைதாரனும் அவன் வழித் 
தோன்றல்களும் உடன்படிக்கைத் திட்டப்படி 
வரி செலுத்தி (நிரந்தரமாக அனுபவித்து) 
தொடர்ந்து துய்த்து வரும் வழியுரிமை (கவுல்) 
நிலம்; 0௦10 1பவ! (6856 ௦7 (870 10 66 எர/0ூ௦0 
03 16 165586 80 [5 6/5, 5ப016௦4 1௦ 
உஷ் ௦4 6 ராம் 800260 பற௦, ற்ப 
981எவிு 6 டு ஈர ௩) 

[541. 222/4/2-/சயய/ த, சாசுவதக்கவுல்] 

சாசுவதக்குத்தகை 525பட202-/-/ப1727௮ பெ. 
(ஈ.) சாசுவதக்கவுல் பார்க்க: 566 63௦பப௮19- 
(யு. 

சாசுவதப்பகுதி 5251/:202-,2-,2௪20/01 பெ. (ஈ.) 
வழியுரிமை (கவுல்) நிலக்குத்தகையில் 
வாங்கப்படும் நிலைக் குத்தகைப்பணம்: 11550 
[61ம் 85 ௨0 625௨. 

[சாசுவதம் 4 பகுதி] 

[5/5 2௪௪/௪ 2 க. சாசுவதம்] 

சாசுவதப்பனை 585பர22-0-௦௮1௮ பெ. ௩.) 
பட்டா நிலமுழுதிலும் பிறர்க்குரித்தன் றிப் 
பட்டாதார்க்கே உரிமையான பனை: 
(1ஈ.ம.1,307): உவ்ாநாஷ ௦ 8 0/606 ௦7 
1810 ௦௨௭10 ஓப /614/ 1௦ [5 ௪. 

[சாசு௨/க.ம் - பனை] 
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/ல/. 5220/2/2 2. த. சரச த.ம்] 

சாசுவதம் 545௪௮௮, பெ. (ஈ.) 1நிலை 
பேறுடைமை; ஈறில்காலம் (நிக்தியம்); 
060 6ப/டு, எடி. “சாசுவதபுட்கல......வ் 
யோம நிலையை (தாயு. திருவருள்வி.3) 
2. அசையாநிலை; 1௱௱௦॥/0/, 8126000 
1௮811655. 3. வீடுபேறு (மோட்சம்) (சங்.அக); 
616௮! 0185, 581/84௦ஈ. 4. சாசுவதக்கவுல் 
பார்க்க; 566 858ப/9809-1-1-வெயு. 

/5/1. 22௪/2 2 த. சாசர்] 

சாஞ்சலியம் ௮௮75௮0௪777, பெ. (ஈ.) 
நிலையின்மை; [ஈ5190111/, ர்1௦//6ா௨55. 
“அவன் மனத்துச் சாஞ்சலியம் உடையவன்” 
(சங்.௮௧) 

[701. ொமஷ்ச 2 த. சாஞ்சலியம்] 

சாஞ்சித்தன் 5285///௪) பெ. (ஈ.) சாமுசித்தன் 
(பதிபசுபாச) பார்க்க; 896 88௱ப5!((௮ற. 

[5/0 ஊச 2 த. சாஞ்சித்தன்] 

சாட்சாத்கரி-த்தல் 52/௪௪] 
4. செ.குன்றாவி (.(.) நேரே காணுதல்; 14௦ 
'15பல356, 68126. “தியானித்துச் சமாதித்துச் 
சாட்சாத்கரிப்பன் (சி.சி.66. ஞானப்). 

[574 22 (கட்த. சாட்சாத்கறி-] 

சாட்சாத்காரம் 54/52/4௮77. பெ. (1.) நேரில் 
உணர்கை; 017601 ௦ 901ப௮| 06ா௦௦0110, 
7621128110. “சாட்சாத்காரக் கிரமத்தில் 
அறிந்து” (சி.சி.6,6. ஞானப்). 

[5/1.5௮/2ட்(௪2 த. சாட்சாத்காரம்] 

சாட்சாத்து 5௮/52//ப) பெ. (ஈ.) 1, வெளிப்படை: 
ஈகாரஷடு வர்க 2. கண்கூடு; 801பலி, 
[ஊ௮1, 06௦07 

[5/1. 52 6220. 2 த. சாட்சாத்து] 

சாட்சி 52/௦1 பெ. (ஈ.) 1. நேரிற் பார்த்தறிந்தவ-- 
ன்-ள்; 8/6-ம/1ா655. 2. வழக்கில். சான்று 
கூறுவோ-ன்-ள்; ரரர655 [ஈ ௦0௦பார். 
“சாட்சியழைத்ததும்” (திருவு சாத்தான 
நான்மணிமாலை, 53; திருவாலவா. பக். 27). 
3. உடனுண்ணும் விருந்து; 9ப65(, 85 ரஈ0 
91196 587௨ (8016. “சாட்சியறப் பசியாறியை”' 



சாட்சிக்கட்டளை 277 சாட்சிபோடு ன சல்” 

(திருப்பு. 266). 4. சைதன்யம் (வின்); (1/ி.) | சாட்சிப்பெட்டி 5௮/0/-,0-0௪7 பெ. (॥.) சான்றா 

ஓபா6 504 பார் [(9௨௭௦6, [ர்வ பனா. 

த.வ. சான்றாளர் 

[57ம் 524217 த. சாட்சி] 

சாட்சிக்கட்டளை 5௮9/௪ பெ. (ஈ.) 

சான்றுரைக்க அழைப்பு (சாட்சி, சம்மன்) 
5ப௱ாற௦ா5 10 (165666. 

[சாட்சி - கட்டை] 

/5/ம ௪2/7௪ த. சாட்சி] 

சாட்சிக்காரன் 52/2/--4272 பெ. (॥.) சாட்சி 
பார்க்க; 866 88401 

[சாட்சி - காரன்] 

சாட்சிகாட்டு-தல் 55/9/-/2/20/-, 5 செ.கு.வி. 
(ு.1.) தன்கூற்றுக்கு சான்றாக எடுத்துச் 
சொல்லுதல் (வின்); 1௦ ௦116 ௨ப1௦1ு 10 ௮ 

51ச1சார். 

[சாட்சி * காட்டு-] 

[5/1 52507 த. சாட்சி] 

சாட்சிகோரு-தல் 54/9/-6270/-, 5 செ.கு.வி. 

(4.1.) வழக்கில் சான்றாளரைக் குறிப்பிடுதல்; 

(௦ ரவா ௦ 0146 பாம 65665. 

(சாட்சி - கோரு-] 

[5/ம் சா த. சாட்சி] 

சாட்சிசாப்தா 54/0/-54012-, பெ. 

சாட்சிப்பட்டி பார்க்க; 566 ௦8104-0-09111 

.. /சரட்சி சாப்தா 5 சாட்சிப்பட்டி/ 

சாட்சிப்பட்டி 52/2/-,2-22]// பெ. (1.) சான்றாளர் 

(॥.) 

களின் பெயர் குறிக்கப்பட்ட பட்டியல்; ॥51 ௦7 

1 -5565. 

[காட்சி 4 பட்டி 

[5/0 ௪௪6572 த. சாட்சி] 

சாட்சிப்படி 52/௦/-2-௦௪ பெ. (ஈ.) வழிச் 

செலவிற்காகச் சான்றுரைப்போர்களுக்குக் 

கட்டும் பணம்; (160௮); ௮1/௦8/20௦6 0 6௮/1௮ 

08104 1௦ ர 25565940 11 ௮௦ ௦௭ 

8565. 

[சாட்சி 4 ப்ர] 

[54% ௪26272 த. சாட்சி] 

ளர்கள் நின்று வாக்குமூலம் கொடுக்கும் இடம்; 
4110 655-00%. 

த.வ. சான்றாளர் கூண்டு 

[சாட்சி 4 பெட்ட] 

/540 கசி த. சாட்சி] 

சாட்சிபூதம் 55/௦2/2424, பெ. (.) சான்றா 
(சாட்சியா)யிருப்பது (சங். அக.); 1894 ள்ள 15 

2 410௪55. 

[51.௪2 5/-0/0122 த. சாட்சியூதம்' 

சாட்சிபூதமாயிரு-த்தல் 2௮/2/-2/42/77-௭-ப- 

,5 செ.கு.வி. (ீ1.) நோக்கின்றி (உதாசீன 

னாய்) நோக்கியிருத்தல்; 1௦ 06 8 ரொ! 

௦ 955146 11655 1௦ 8 வார். 

/சாட்சி 4 பூதுமாய் * இரு] 

சாட்சிபோசனம் 52/௦/-225௮/7௪/77, பெ. (1.) 

விருந்தினரோடு உண்ணும் உணவு; ரோ0 ஈ 

௦௦8 மார் 0ப௦515. 

த.வ. விருந்துணா 

[9/1 ௪25/-0/0/47௪2 த. சாட்கிபோசனம்/] 

சாட்சிபோடு-தல்' 55/4/-20200/-, 17 

செ.குன்றாவி. (4:4.) சாட்சி கோருதல்; 1௦ 0116, 

95 வா 658. 

[சாட்சி * போடுூ-] 

[5ம் 5௪ 42/ 

சாட்சிபோடு--தல்£ ௪௮/௦/-,2270/-, 20 செ.கு.வி. 

(44.) (பத்திர) ஆவணம் முதலியவற்றின் 

2 த. சாட்சி] 



சாட்சியம் 

சான்றொப்பமிடுதல்; 1௦ 810 016 5 ஈ8ா6 85 

21165110 வாமா 255 | ௦௦0 610., 

[5/1 52/5/ 2 த. சாட்சி] 

சாட்சியம் 52/0௮, பெ. (1.) வழக்கிற் கூறுஞ் 

சான்று; (சங்.அக.); 1954௦7, 0600510401. 

[5/0 ச்ச் 2 த. சாட்சியம்] 

சாட்சியொப்பனை 5௮/6/-)/-2002/4/ பெ. (ஈ.) 
1. சாட்சியம் பார்க்க: 866: ௦ச4்டு௱ 2. வாய் 

மூலமாகவும் எழுத்து மூலமாகவுமாயுள்ள 

சான்று; 02] 810 000பராா॥ரு 810600. 

3. சான்று ஒப்பம்; 2116819110 பூ ௨ 64655. 

[5/ம் சச - த. சாட்சி] 

சாட்சிவாங்கு-தல் 52/9/-/240/-, 9 செ.கு.வி 
(4.1.) 1. சான்றாளரை உசாவல்; (வின்); 1௦ 
ஓக மர்ப655, (0 18/66 000 ௫10606. 
2. சான்றாளரின் கையொப்பம் வாங்குதல்; 1௦ 

0௦1 6 911625191௦. 

[5/0ம. 5ச்வாா 2 த. சாட்சி] 

சாட்சிவிசாரணை 54/9/-0/22:2/2] பெ. (॥.) 

சான்றாளரை அறமன்றத்தில் வினாவுதல்; 

லாக் ௦074 நா1ாக55. 

த.வ. சான்றுஉசாவல் 

[57ம் 5/57-னெ௪ 2: த. காட்கிவிாரணை] 

சாட்சிவிடு--தல் 52/௦/-017ப-, 20 செ.கு.வி. (4:1.) 

வழக்கில் சான்றாளரை உசாவல் செய்தல்; 1௦ 
161 1 106006. 

[5/1. 5௪5/7 2 த. சாட்சி] 

சாட்சிவிளங்கு-தல் 52/0/ -///2/19ப-, 
7 செ.கு.வி. (3.1.) சான்றாளரை (ஆய்வு) 

உசாவல் செய்தல்; (௦ ஐா!6 கர1ா௨55. 

[5ஈ0் சவா 2 த. சாட்சி] 

சாட்சிவை-த்தல் 52/2/-௪4, 4 செ.கு.வி. (41.) 
சாட்சி போடுதல் பார்க்க; 566 ௦510-06 0ப-, 

[சாட்சி *- வை] 

சாட்சுதீட்சை 52/௦ப௦9-0/2௮] பெ. (ஈ.) 
அருணோக்க நோன்புறுதி (நயனதீட்சை); 
($வ்ல) ௨ ௱௦௦6 04 £61(010ப5 (ஈர்ப்பு. 
“சாட்சுச தீட்சையினாலே ஆணவ மலத்தையும் 
நீக்கி (சி.சி. 12,7, சிவாக்.) 

276 சாண்மாதுரன் 

த.வ. நோக்கு அருளிப்பு 

[9/6 2252-0112 2 த. சாட்சுதிட்சை] 

'சாட்டங்கமாக சச/௪48772/2, வி.௮. (௨0) 
உடலின் எட்டு இடங்கள் தரையில் படும்படியாக 

றா௦512410 பெரியவர்கள் முன் 
சாட்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கினான். 

த.வ. நெடுஞ்சான் கிடையாக 

சாட்டியாயனிீ 5௪//ஆ/௪/ பெ. (ஈ.) நூற்றெட்டு 

மறைகளுள் ஒன்று(சங். அக.); 8 பறகா/580 

௦6 ௦4 108. 

[5/6 கசற்ஸ/ - த. சாட்டியாயனி] 

சாட்ணி 52 பெ. (7.) அழிப்பு; பரர்ரு, 

0651ப௦01100, 85 071 600105. “பழைய 
பத்திரங்கள் சாட்ணிக்கு அனுப்பப்பட்டன.” 

(0...) 

த.வ. நசிவு, அழிப்பு. 

[பீ. 70072 த. சாட்ணி] 

சாடராக்கினி 5௪/௪2/17/ பெ. 1.) உணவைச் 

செரிக்கச் செய்யும் வயிற்றுத்தீழ 0192510480 

80810, 6005108160 ௧16௨ 6871 ஷயா 

॥ 116 81080.” தேபமிலகுவாகுஞ் 
சாடராக்கினி சொலிக்கும். '(பிரபோத. 44, 16) 

[5/0./20/7-72-20977/2 த. சாடராக்கினி] 

சாடவம் 5272௮7, பெ. (1.) ஆறுசுரமுள்ள பண் 

(இராகம்) (சிலப். 13, 106, வரை); (14ப5.) 

5600008ர/ ௦௫-௫6, ஈல510/0. 

த.வ. நிறைப்பண் 

[5/1 5202௦2 த. சாடவம்] 

சாடாவாக 2228-4-292, (து.வி) (804.) 
முழுவதும்; ௦௦/61, ஊாப்ஸடு. 

சாண்டிலலியம் சசாளிந்கா, பெ. (ஈ.) 
நூற்றெட்டு மறை நூல்களொன்று (சங்.அக.); 
2 பரவா/580, 006 ௦4 108. 

[5/0 சொறி 22 த. சாண்டில்லியம்] 

சாண்மாதுரன் சசரக, பெ. (ஈ.) 

முருகக்கடவுள் (இலக் அக.); ௦௦ பாபா. 

[$/:1. 540/772-/ப22 த. சாண்மாதுரன்] 



சாணக்கி 

சாணக்கி 547௮06 பெ.(1.) சானிகை (இ.வ.) 
பார்க்க; 566 5829௮ 

[ப. 52/72422 த. சாணக்கி] 

சாணக்கியம் சாட்னா, பெ.(ா.) கரவடம் 
(தந்திரம்); வார், 51கர80சாா. "அவன் 
சாணக்கியமெல்லாம் பலிக்கவில்லை (நாஞ.). 

த.வ. வலக்காரம், நுண்சூழ்ச்சித்திறம் 

[81 சொ 2 த. சாணக்கியம்] 

சாணக்கியன் சகாவை, பெ...) 

1. வடமொழியில் அர்த்தசாத்திரம் இயற்றிய 

வரும் சந்திரகுப்தரின் அமைச்சராகவும் 

விளங்கியவர்: 8014௦ 071௦௨ கரக - 5௨ 

59௮௫ வாரான் ௦4 கோள்க 0பர18 

2. 2. தந்திரக்காரன்; போரு, எப்ப! ௭50. 

[5/ம் 227௮22 த. சாணக்கியன்] 

சாணாக்கு 2௧2/௦, பெ.(.) சாக்கணாக்கறி 

(வின்.) பார்க்க; 566 52/4272-/-/4௮7/7. 

/ப. ௦44722 த. சாணாக்கு] 

சாணி ௪ பெ.(ஈ.) குதிரை பழக்குவோன் 

(வின்.); 110156-0ா௨௮/687. 

[£./27/22 த. சாணி] 

சாத்தம் 5௪/8, பெ.(.) மலைமகளை 
(சத்தியை) முதற் கடவுளாக வழிபடும்சமயம்; 

௨ ஈஒ(91௦ வர்ப்ள் வாராக 116 6%0/ப5106 

ஙா ௦7 5விள்்ர் 85 1௨ ஒபறா8௱ா6 

டா. “கிலாகள் சாத்தமுஞ் சிலர்கள் 

சாம்ப ௨முரசமாப் '(திருக்காளத். பு. 20), 26, 

[8/1 52//2 2 த. சாத்தம்] 

சாத்திகம் 2௫/0௮, பெ.(॥.) சாத்துவிகம் 

பார்க்க; 566 2/7 பனா7. "தாமதத்துட 
ிராசதஞ் சாத்திக மென்னும் " (ஞானாவா. 

திதி! 73. 
[50ம் ௪42 2 த. சாத்திகம்] 

சாத்திகன் 22/9௪, பெ.(॥.) சாத்துவிகன் 

பார்க்க: 566 ச// பாற. 'சாத்திகனாய்ப 
பரதத்துவுற் தானுனள்னி (திரும். 75:25), 

[8/5 சற த. சாத்திகள்] 

சாத்தியதன்மவிகலம் 5210/2/217/172- 
நா, பெ.(॥.) சாதன்மியதிட்டாந்த 

374 சாத்தியாவியாவிருத்தி 

. வாபாசம் ஐந்தனுள் ஒன்றாய் சத்தம் நித்தம் 
அமூரத்தத்தால் புத்திபோல் என்று காட்டப்பட்ட 

திருட்டாந்தத்திற் புத்தி அமூர்த்தமாய் நின்றும் 
'அநித்தியமாதல் போலச் சாத்தியதன்மங் 

குறைவு பட்டிருப்பது (மணிமே. 29:349); 8 

1211201005 ஓறாடி6 0672014146 ॥॥ ௦ 

௦16 0 19, ௦06 ௦7 /%6-2௮122770/2- 

[/1772/7/2-0-22202777, 0.14. 

[5%1. ௪20/7)/2- 0/02/1772-1/-(4/௪2 

த. சாத்தியதன்மலிகலம்] 

சாத்தியம் சகா, பெ.(ஈ.) 1. இயல்வது 

(சாதிக்கத்தக்கது); 14 ப4௦4 (5 றாக௦0௭ம16, 

0௦581016, ௮11௮11௪016. “ஊிழைவெ லாகஞு் 

சாத்திய மாக்கம் ” (சேதுபு. சாத்.தியா.. 

2. சாத்தியரோகம் பார்க்க; 566 5411/௮- 

[2ர௮7. '1ணெரியளவு சாத்தியம் அசாதிதிியம் 

மாப்ரிய மென்னுஞ் சாதிகேறுபாடும் ” (குற், 

949, உரை]. 3. அனுமானவுறுப்புள் துணியப் 

படவேண்டும் பொருள் (1௦9.); 1484 முர 

[ஊனி 10 06 றா€0 0 00001006௨0, 116 

௱வி 1௭, செ. ர். சச/சாசா. சாதன 

சாத்திய மிையுற்நு யம் ” (மானிடா. 27 297. 

4. யோக மிருபத்தேழனுள் ஒன்று (விதான. 

பஞ்சாங்க. 24, உரை); (251701.) 9 151௦ ௦7 

(16௨, ௦006 ௦14 274/9, 0.4. 5. எண் 

வகையுரிமைகளுள் ( அட்டபோகங்)களுள் 

விளைபொருளுரிமை(6.6.); 19411௦ [பர ௦7 

௨ 6, ௦06 01 ஆ/2-0042777. 0.14. 

[5/0 520172 2 த. சாத்தியம்] 

சாத்தியர் 52௯7 பெ.(॥.) தேவருள் ஒரு 

சாரார்: 9 01௮55 01 ௦616811/81 0௨105. 

"விசுவதேவா் வசுக்கள் சாத்தியராதி 

விண்ணவர் '(சேதுபு கலித்த. 75. 

[8/1 522122 த. சாத்திய] 

சாத்தியரோகம் 52/%/2-04௮7, பெ.(.) 

தீர்க்கக்கூடிய நோய்; போக016 0156856, 08 

011166 1048, 0.1: 

[5/ம சசப/௪7/004772 த. சாத்திபரோகம்] 

சாத்தியாவியாவிருத்தி 52/10/2௮01] 

பெ.(ஈ.) வைதன்மிய திட்டாந்தவாபாசவகை 

ஐந்தனுள் ஒன்றாய் சத்தம் நித்தம் அறாத 



சாத்தியேகவசனம் 

குத்தால் பரமாணுப்போல் என்று காட்டப்பட்ட 

வைதன்மிய திருட்டாந்தத்தில் பரமாவை 
நித்தமும் மர்த்தழுமாதலால் சாதனதன்மம் 
மீண்டு சாத்தியதன்மம் மீளாதொழிவது 
(மணிமே. 29:403); (௦0.) 8 188௦1௦ ப5 
ஒொழற!6 07 ொர2ரு 0ா௦0௦5114/0 1 கர்்ன் 

வண்ணை 1௨ல் 1ா 0065 101 ௮0166. 

06 ௦1146 ஈனா 2-41127712-120202/77, 
0. 

[$/0. 520172 *௪-/201172 த. சாத்தியா 

வியானிருத்தி] 
சாத்தியேகவசனம் 22(0:272-423272/11, 

பெ.(ஈ.) சாதியையுணர்த்துதற்கு வரும் ஒருமை; 
(௭௱.) 8 0ப/8ா ஈப௱௦ 080௦110 172 
ார்6ீ 06ப5 0 0255, 

[5/0 /2/:227-/2022722 ௬. சாத்தியேகவசனார்] 

சாத்திரதீட்சை 2442-022௮) பெ.(ஈ.) தீக்கை 
(தீட்சை)யேழனுள் சிவாகமதத்துவங்களை 
ஆசிரியன் மாணவனுக்கு ஒதுவிப்பது 
(உபதேசிப்பது) (சாத்திரசீனகையானது 
சைவாகமாதுி சிவசாத்திரப் பொருளைப் 
போதித்தலாம்) (கி.கி.22) உரை (821/8) 8 

௦06 01 610105 10௮4௦ 1ஈ வர் 8 பாப 

1680065 ॥15 01801016 16 *பர்ர5 ௦7 115௦ 

54/802125, 06 01 89 1110௮, 0.1. 

சாத்திரபஞ்சகம் 2௪72-0272, பெ.(ஈ.) 
இலெளகிக சாத்திரம், வைதிகசாத்திரம், 

அத்தியாத்துமசாத்திரம், 
அதிமார்க்கிகசாத்திரம், மந்திரசாத்திரம் 
என்று ஐவகைப்பட்ட சாத்திரம்; 16 11௦ 
5016106865, //2ப4/42-02101௮/77, /௮/2 
னெ!1//72/77, 110/211ப/772-2214//:2/77, 207726 
/09-0210/477 800 77௮072-2211/2177, 

சாத்திரபேதி 221420 5// பெ.(ஈ.) மாழை கலந்த 
மணல் வகை (வை.மே.); 9 180 ௦0101௨. 

சாத்திரம்! சச, பெ.(ஈ.) 1. நூல்; 801806. 
2. சோதிடநூல்; 9881101003 0 9811௦௱௦11ு. 
3. தயிர்; போ. 4. மருத்துவம் (வைத்தியம்): 
16010௮! 501800௦6. 

சாத்திரம்” 2௪/72), பெ.(ஈ.) 1. நூல்: 1122156. 
852601810ு 6191௦0 ௦ 8618114௦. 

2860 சாத்திரிய 

2. வேதாந்தம், தருக்கம் முதலிய நால், 
06ல் ௦4 1008160096 85 46080௧, 
(2119, விளாச 801. 3. அறிவியல் நூல்; 
5018106. 'சாத்திரம் பலபேசுஞ் சழக்காகாள் 
(கேவா. 7070, 3). 

த.வ. அறிவுநூல் 
[5/01. 525022 த. சாஸ்திரம் சாத்திரம்] 

சாத்திரமாணி சேப்ரசறகிற பெ.(ஈ.) 
மாணவன் (5.1... 500); 81பொர். 

/சாத்திர.ம்--மாணரி] 

[5/0 525022 த. சாத்திரம்] 

சாத்திரமுயற்சி 5௪/7௪-710/௮701 பெ.(॥.) 
சாத்திரமுறைப்படி சடங்கு செய்கை (வின்.); 
னாரா 761(010ப5 ௦68௦65 

20௦010॥0 1௦ (6 5851125. 

[சாத்திரம்-முயற்சி] 

/541. 52522 த. சாத்திரம்] 

சாத்திரா் 5௪4727 பெ.(॥.) மாணவர்; 91ப02(5. 
'நூவாசாத்திரா அமிரதுசெய்உது (1.4.5. 11. 
173). 

[ச் 04/22 த. சாத்திர] 

சாத்திரவாராய்ச்சி 52/472-/2:220/ பெ.(7.) 
நூலாராய்ச்சி; 5019111௦ 1256௮1௦. 

[சாத்திரம் 4 ஆராய்ச்சி] 

/5/1. ௪25722 த. சாத்திரம்] 

சாத்திரவேரி 2௪/7௪ பெ.(ஈ.) தண்ணீர் 
விட்டான் (மலை.); 8 ௦ா௱௦ு௱ 8௪. 

[5/. ௪1/20/௮772 த. சாத்திரவேி] 

சாத்திராலவணம் 2௪/7௪/௪௦௮௮, பெ.(ா.) 
பொட்டிலுப்பு; 8591106116. 

சாத்திரி 2௪/87 பெ.(ஈ.) 1] வேதமறிந்தவன்; ௦0௦ 
461560 1 176 8851185. 2. கற்றவன்; 168160 
ஈவா. 3. பார்ப்பனர்களுக்கு வழங்கும் பட்டப் 
பெயர்களுள் ஒன்று; 8 1/6, 6806018417 ௦4 
5/772712-2/4/7//7. 

[571. சச 2 த. சாத்திறி] 

சாத்திரிய ற்கு, பெ. இ (80]/.) 
1. பழங்காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட 
அமைப்பு, தரம் முதலியவற்றை அடிப்படை 



சாத்திரை 

யாகக் கொண்ட உயர்வான, கலப்பற்ற; 
01855105(. சாஸ்திரிய சங்கீதம் சாஸ்திரிய 
கலைகள். 2. (அ.வ.) (குறிப்பிட்ட ஒன்றின்) 
வரையறுக்கப்பட்ட, ஒழுங்கான; 18010௦. 

இங்கே சாரம்திரிய முறைப்.டி தயா குற்றும் 

குரப்படும். 

[5/0 525ப்ற:2 2 த. சாத்திறிய/ 

சாத்திரை சக! பெ.(॥.) விழாவகை 
(யாழ்.அக.); 3 18514௮. 

[7 2022 த. சாத்திரை/ 

சாத்துக்குடி 224/4 பெ.(ஈ.) 1. கிச்சிலி 
வகை; (ஈ.ஈா.) 6844 0௮06 நா௦0ப௦௨0 

ற செப/பெர், 8 ங1180௨ ॥ஈ 14014 கா௦௦7* 

01511101, ௱.ர்., 011ப5 பாகா(/ப௱. 

2. தித்திப்பெலுமிச்சை; 5ங௨௦( 16, ஈ.., 
ப றாக௦/௦௨- 1௪118. 

த.வ. சாற்றுக்கனி 

சாத்துவகுணம் 52//0௪-4ப௪௮/, பெ.(ஈ.) 
சாத்துவிகம் பார்க்க; 866 22/0/72/77. 

சாத்துவதி பச் பெ.(ஈ.) அறம் 
பொருளாகவும் தெய்வமானிடர் தலைவராகவும் 

வரும் நாடக வகை (விருத்தி); 8 ௮1 ௦1 

போவார் ௦௦0௦81(/0ஈ கர்ர்ரெ ஈக ௨ 8 

பெர்உட்னா 70 1௨௦ ௮0 (16815 ௦0 ஈர்ர்ப6 

௦6 ௦1 1௦பா ஈச வர்பாம், 01. அவன் 

காத்து வதி ......... பாரதியெனா வினவ” (சிலம் 

௮ 72) உர) 

[5/4 527/௪ த. சாத்தவுதி] 

சாத்துவம் 52/72), பெ.(.) சாத்துவிகம் 

பார்க்க: 566 சர்ப.  "ஏதிது 

சாரதீதுவத்தா லரிய௬ வெள * பாக. 7 

(ரரய/வளள், 75). 

[5/4 ௪௪௪2 த. சாத்துவம்/ 

சாத்துவி 5த/ப்[் பெ.(॥.) (சத்துவ 

உருவமாயுள்ள) சிவபெருமான் (தசகா. சிவரூ. 

5): ஒய2 [ஈ ஈ/5 58/௨1. 

[5/6 சசம்4௪2 த. சாத்துகரி] 

சாத்துவிகபுராணம் 52:/1/1092-,24720௮77 பெ. 

(.) சத்துவகுணப் பிரதானமாய் திருமாலைத் 

துதிக்கும் வைணவம், பாகவதம், நாரதியம், 

261 சாத்மீகன் 

காருடம், பதுமம், வராகம் என்ற ஆறு 
புராணங்கள் (மச்சபு. முகவுரை. பக். 7); 176 

9௦பற ௦4 6 றபாகா25ல வி ரப, ௩0௦5௦ 

ாஉ௦௦௱ரஈக் ர 9ய08 15 5915, 58ச., பண 

23/2121௮7, 82--10-/77, அ பற்றார 0-111/77.2/77, 
,/2/:242/77. 

சாத்துவிகம் 52ப9௮/77,  பெ.(ஈ.) 
சத்துவகுணம் பார்க்க 566 5௪/10//2-40//72/77. 

'குணமொரு மூள்றுற் திருற்து சாதது விக 
போபர்கு "(பெரியபு, தடுத்தா. 76). 

[5/0 சச 2 த. சாத்துவிகம்/ 

சாத்துவிகம்? 2௪/0௮, பெ.(॥.) முக் 
குணத்திலொன்று 016 04 16 1126 பபலி(/25 
1.6. ஈரியா655 1 1௦ப0ர், 3070 வார் 0660, 

றபாரீடு. 

சாத்துவிகன் 2214192, பெ.(1.) அமைதியன் 
(சாந்தன்); 0ெ!16, 0௨006 0௨5௦. 

[5ம் ௪20422 த. சாத்துவிகள்] 

சாத்துவிகவேளை 5௮//ப117.2-65/ பெ.(1.) 

முக்குண வேளைகளுளொன்று (பஞ்.); 06 ௦4 
"ப 6002-1/2 

சாத்துவிதஅகங்காரம் 51/ப/0/2- 
௮4௮/7), பெ. 1.) மனமும் ஞானேந்திரி 
யங்களும் பிறப்பதற்கான குணதத்துவம் 

(அட்டப்பிர. தத்துவசங். 83); 176 ஜரா௦ி06 100 

வாரா எரா எம் 10௨ சிசில்ப்றட்வா 

2/77272/2 

சாத்மியம் 2௪/7௪, பெ. (1.) எப்பண்டங் 
களினால் உடம்பிற்கு கேடு உண்டாகிறதோ 
அப்பண்டத்தையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
உடம்பிற் செலுத்திப் பயிற்சி (சாதக) 
படுத்திக்கொள்வது; [1204பலி0 ௦ ஈடு 
[அர்கா எர நடரா 71௦ றா௪௦1106 

2௬0 1ரர/பா/௦ப5 ௦ 0158016626 1௦ ஒல் 

ரவா ராபா ர ௱ர்ப6 பெய் 

௮10 ு/ 00110 50 5ப0௦1 8ப05120065 /௦ப10 
௨ 06௨௦௦6 8016262016 1௦ 0௨௮144. 

சாத்மிகம் சரசா, பெ.(॥.) அமைதிக் 
(சாந்த) குணம்; ௱ர9 ௦7 ௭௱/கம்/உ பெவிடு, 

ரானி 655. 

சாத்மீகன் சர்ச, பெ.(॥.) அடக்க 
மானவன்; பொல. 



சாதகக்குறிப்பு 

சாதகக்குறிப்பு 22/௪42-/-6ப2ப, பெ.(ஈ.) 

பிறந்த ஆண்டு, மாதம், ஓரை (ராசி) 
முதலியவற்றின் குறிப்பு; 6%18௦1 ௦01 8 
1௦10௦50006. 

த.வ. பிறப்பியக்குறிப்பு 

/சாதக.ம்- குறிப்பு] 

[51/01/2௮12 * த. சாதகம்] 

சாதகங்கணி-த்தல் 5272427421, 

சாதகஞ்செய்-4 பார்க்க ; 596 54/24277-2)- 

[சாதகம்-க.ணி-,] 

[51/0 /212422 த. சாதகம்] 

சாதகசூதகம் 52224௪5/2272/7, பெ.(ஈ.) 
வாலாமை (யாழ்.அக.); 001ப14௦0 ௦0 900௦ 

௦1 ௦ரி0-011ம். 

சாதகஞ்செய்-தல் 22/242/2-,1 செ.கு.வி 
(21.) கணக்கிட்டுக் கோள் (கிரக) நிலையறிந்து 
ஒருவனது பிறப்பிய (சாதக)த்தை எழுதுதல்; 1௦ 
085 ௨ ॥0௦50006. "கணி கடுகச் சாதகஞ்் 
செய்து வருக (சீவக. 5229 உரை), 

த.வ. பிறப்பியம்கணித்தல் 

/சாதக.ம்-செய்-,] 

[5/1. /2/2/7த. சாதகம்] 

சாதகப்பட்டிகை 322292-0-௦௮/07௮] பெ.(1.) 
பிறப்பிய (சாதக) மெழுதிய ஆவணம் (பத்திரம்); 
00௦1080006. '“சாதகப்பட்டிகை சால 
நாப்பண் (பெருங். நரவாண., 5, 8.2), 

த.வ. பிறப்பியஓலை நறுக்கு 

[540. /2/2420௪எர்114:22 த. சாதகப்பட்டிகை] 

சாதகப்பொருத்தம் 822272-0-2070/74777, 
பெ.(ஈ.) மணமக்களுடைய பிறப்பிய 
(சாதக)ங்கள் தம்முட் பொருந்துகை: 
1௦1080001௦ 801௨6௱6ர் ௦0587760 11 
56160119 5ப/19016 ஈஸ் ஈுவா!80625. 

த.வ. பிறப்பியப்பொருத்தம் 

[சாதகம்-பொருத்தம்] 

[541./2/௮4௪ * த. சாதகம்] 

.. சாதகபட்சி 522292-0௪7௦4 பெ. (ஈ.) வானத் 
தினின்று விழும் மழைத்துளியைப் பருகி வாழும் 
ஒரு பறவை; 56060 1061, 0000/5165 

202 சாதகம்” 

190005, 061660 10 8ப051514 ௦0 ஏலா 
01005. 

த.வ. வானம்பாடி 

சாதகபலன் 5$22292-2௮2, பெ.(1.) பிறப்பிய 
(சாதக)த்தின்படியுள்ள நிகழ்ச்சிகள்; 648115 
10102160 நே 8 ௦1050006. 

த.வ. பிறப்பியநிகழ்வு 

[ர் /2/2420/7௮2 2 த. சாதகபலண்] 

சாதகபாதகம் 522292-02.2029௮/7, பெ.(ஈ.) 
நன்மை தீமைகள் (அனுகூலப் பிரதிகூலங்கள்); 
005 ௮00௦005, 95 01 8 0856: 00081187௦6 

வா் 1௦௦௩ /806;: 0000 800 080 

௦086008௦65 

த.வ. நலந்தீங்குகள் 
[5/4 ௮20174-0201722 5 த. சாதகபாதகர்] 

சாதகபுட்பம் 8௪22௪22-2பஸ்௮, பெ.(.) 
கடல்நுரை (யாழ்.அ௮க.) பார்க்க; 566 
20171௮ 

[5/1. 527272050௪ 2 த. சாதகபட்பம்] 

! சாதகபுடம் 22௪92-2ப287), பெ.(7.) பிறப்பியம் 

(சாதகம்) கணிக்கை; 085110 ௦1 1010௦80006. 

[சாதகம் - படம்] 

சாதகம்' 522௪9௮/7,, பெ.(ஈ.) 1. பிறப்பு (சனனம்) 
பர். 'சாதகமு மான பின்பு” (திருப்பு, 229). 
2. பிறவிக்குணம் ஈ91பா6, ஈ2ர்பாக! 1800௫ 

'நல்ல மனத்தாகமை........ தூர.ழ்வுறரைத்த 
லென்றுடைய சாதகங்காசர்” (அருட்பா. /, 
ிண்ப்பக், 539). 3. பிறப்பியம் 
(சன்மபத்திரிகை) ॥01080006. “ரிய 
இரிரிதவின்றிச் சாசகமுறையிர் செய்தார்” 
(௪2/௧. 7225), 4. கலியுகம் சகாப்தம் ஆண்டு 
மாதம் தேதிகள் அடங்கிய தலைவன் 
பிறப்பியத்தைக் கூறும் சிற்றிலக்கியம் 
(பிரபந்தம்) (பன்னிருபா. 172); 4, 0௦௦ வா் 
[619165 8॥ 16 றவா(4௦ப18ா5 1101021௦0 மந 
0165 1001050006 98 (6 ௩2, றர, 0216, 
610. 

த.வ. பிறப்பியம் 

[5/61. /2/௪4௪ 2 த. சாதகம்] 

சாதகம்” 22௦௪௪௮), பெ.(1.) 1. பயிற்சி; ௦௦5121 
080106. அமண் சமயச் சாதகத்தா விது 



சாதகம்” 283 சாதகன்மம் 

செய்து” (பெரியபு. திருநாவுக். 70.2). | சாதகவாதி ௪௪/௪/சமசர் பெ.(ா.) நாகமணல் 
2. துணைக்காரணம் 8ப051/01/௮0/ 0856, 

௨௮5 1௦ 8 80. 3. உதவி 2551518005, 
விழ. படீக்கச் சாதகம் ஏற்பட்டது” (இ:.௨ப. 

4. ஏந்து (செளகரியம்) 1801 /0/. படிக்க இடம் 
சாதக.மா.யிருக்கிறது. 5. பயன், வாய்ப்பு 
( அனுகூலம்); 50௦685. அந்த வழக்கு 
அவனுக்குச் சாசகமாயிற்று”" (கொ..௮.]. 
6. முடிக்க வேண்டியது; 1௮1 பப் 15 (௦ 06 
2௦௦௦௱0!/51160. 'சாகக நாள்குந் 
தன்பானுற்றோன் ” (இிரு.மந். 7599). 7. சான்று 
(பிரமாணம்) (யாழ்.௮க.) 641080௨6. 
8. பற்றுச்சீட்டு; 10 ப௦௭. 

[$/01. 5207972125: த. சாதகம்] 

சாதகம்” 222௪2௮77, பெ.(.) பூதம்; 9௦011ஈ. 
"சாதக மென்ன வு் தறைதீத மாலையே” 
(கம்பரா; மிதிலைக். 537. 

[$7ம. சசி 2 த. சாதகம்] 

சாதகம்” 82௦௪2௮, பெ.(॥.) சாதகபட்சி 
பார்க்க; 866 8420௪72-0௮281 "கொண்டல் 
பேரொலியினால் ......  பகிழ்றுக் சாதகத் 
தன்மை (கந்தப் துருவ, 30. 

[5/0 22/4௪ 2 த. சாதகம்] 

சாதகம்” 522௪9௮, பெ.(ஈ.) மறைப்பு. 121 

வார் ௦௦௦6௮16. “ஏிேகத் தன்னிற் 
றோண்றிச் சாதக பூனைததையும் ” (சங்கற்ப. 
0711: 40). 

[8/4 ௦02042 2 த. சாதகம்] 

சாதகம்? 5௪2௪ஏ௮77, பெ.(ஈ.) எருக்கு (மலை.); 
ரா. 

சாதகம்பண்ணு-தல் 322272/77-,0௮,370/-, 12 

செ.குன்றாவி. (3) 1. பழகுதல்; 1௦ 080456, 

ர ௦ாவ 1 கரு வார். 2. உதவிபுரிதல்; 1௦ 

[60061 ௮551518006. 

[சாதகம் - பண்ணு] | 

[5/4 சசீப்௮12 2: த. சாதகம்] 

சாதகருமம் 272272/1//77.2/77, பெ.(ஈ.) 

சாதகன்மம் பார்க்க; 596 24/௮42977௮/77. 

சாதகலம்பம் 24227௮௮712/7, பெ.(.) ஒரு, 
் வகை நஞ்சு (தாலம்பபாடாணம்) (யாழ்.அக.); 
/2/௮70௮-2.௬27௮7, உ௱ராரஊவ! 0060. 

(யாழ். அக.); 5௮10 ௦௦1௨10 (680-016. 

சாதகவோலை 420272-1/-2/) பெ.(॥.) 
பிறப்பியம் (சன்மபத்திரிகை); 1010850006. 
"சாதக கோரை பெழுதிற்றால் (சூனா. 
பநீதர், 75), 

த.வ. பிறப்போலை 

[சாதகம் 4 தலை] 

[5/௫ /2/௮2 * த. சாதகம்] 

சாதகன்" 52௦2292/7, பெ.(1.) 1. பயிற்சியுள்ளவன்; 
௦ாஉ வா்௦ றா8011565 0 0615 ாவாா20. 

2. யோகவழி நிற்போன்; 06 ௦ 0ா௮014865 
008. 'சாதகா பாசங்கமு:ி” (திருமா. 
நகரம் 90). 3. வீடுபேற்று அருளிப்பு (நிர்வாண 
தீட்சை) பெற்றவன்; (881/8) ௦6 14௦: [185 
௮0/௮1௦60 1௦ /:2772-012௮] 85 றா9014810 
11௨ றாவ ௦7 811211 று 58/491/௦. 

'சமரிபயெனப் புத்திரகள் சாதகனுமொன்னா ' 
(௪/௪, மாணாக். 4. 4. மாணாக்கன்; 

51பொர், (501016. சாதகன் நனைப்போ 
ராற்றி” (திரவிசை. அங்கம். 7 5. மரணம் 
வரை இல்லறவொழுக்கத்தில் நிற்பவன்; 0176 
வாவு ௮ ஈ௦ப5௦/0ச 14] 16 02210, 

0151 ர. பர2201௪. "இல்லறத்தி வின்றோ 
ருயருதாசீனன் மிக்க......... சாதககொளா 

ஜிரண்டாந்த தன்மையா”  கூர்மபு. 

்- 2. ரணாரச்சிராா 35), 6. உதவியாளன்; 016 44௦ 

[உ5 85514௮௦௦, ஈவன். 'தகுநீதவரைச் 

சாதக ராக்கி (தேலை) 254]. 7. பூதம்; 001118. 

"சகாதகரொடு சிறுகட்கூணியம் " (க.ம்பரா. 

கிளைக். 32, 

[8ம் 52017௮14௪2 த. சாதகன்] 

சாதகன்” 8௪2௪7௪, பெ.(.) பிறப்பிய 

(சாதக)த்துக்கு உரியவன்; 06 1௦ 84௦ ௮ 

1௦10௦50006 0௨1815. “சனயோக சாதக 

(னெணப் படுதலும் "(அறும் சத. ௮]. 

.... [9/௪ த. சாதகன்] 

சாதகன்மம் 5௪7272077௮77, பெ.(॥.) சோடச 

சம்த்காரங்களுள் பிறந்த குழந்தைக்குச் 
செய்யப்படுஞ் சடங்கு; 0602௱௦௫3/ 0௨11௦1௨0 

௦ உர் எ உள்ரி0, ௦0௨ ௦4 20202- 

7 



சாதகாசாரியன் 

(சிவா, 03. 'விழைவொடுி சாதகன்மம் 
விதியினா வியுற்றி ”(விநாயகபு 52 277. 

[51ம் /2௪-/27௪2 த. சாதகன்மம்] 

சாதகாசாரியன் 222/ச25சந்2ற, பெ.(॥.) 
சமயமத (சம்பிரதாய) காரியங்களில் தலைமைப் 

பூசாரி (ஆசாரியனு)க்கு உதவியாகயிருப்பவன் 

(இ.வ.); 85515181ம (௦ 8 6௨0 125. 

[5/4 52017௮22-029/22 த. ஊதகசாறிபன்] 

சாதகாலங்காரம் 5௪/௪4அ௪ர்கா), பெ.(॥.) 

கி.பி.1665-ம் ஆண்டில் கீரனூர் நடராசன் 

இயற்றிய ஒரு கணிய (சோதிட)நூல்; 8 122056 
௦ 881101000௩ [சொச்ச &.ம. 

1665. 

[5/5 /அர்்22 த. சாசகாலங்காரார்] 

சாதகும்பம் 5௪/2-0774௮7, பெ.(.) பொன்; 
0010. 'விர்சாதகும்பன் '(காளத், உலா. 87). 

[5/1. 52/24யபா/2 2 த. சாதகும்பாம்] 

சாதம்! 5௪/௯, பெ.(ஈ.) சக்தியோசாதமந்திரம்; 
௨உ௱அா௱௨உ எட 10 2211:02412/77, 8 

1௦ ௦15/2. 'ஏற்றிடிக சாதத்தால் (வச. 
ப்ரத; 759), 

/5/ம். //22 த. சாதம்] 

சாதம்* 5222, பெ.(7.) 1. பிறப்பு; ரர், ஈஸ்பரடு. 
“போதத்தினகன்று சாதத்தின் வழி நின்று" 
(பெருங். உ௫$சைக், 43, 67). 2. தோன்றுவது; 

[௨8 பர கா1525 ௦0 0௦19108165. 

'தற்புரடத்தே ரெளரவாதி யைந்துஞ் 
சாதமாம்” (சைவச,. பொது, 33.4). 
3. புள்ளினங்களில் இளமையுடையது; 16 

40பா0 88 01005. ”செனிம் படுத்திய 
கிள்ளைச் சாதமே” (இரகு. குறை... 31). 
4. உண்மை (பிங்); பர். 5. கூட்டம்: ராபிர்்பப6, 

0040. 

(பாரத. பதினான்காம், 153), 

[5/1. /௪122 த. சாதம்] 

சாதம்” 8௪/௭, பெ.(ஈ.) சாதவேதநீயம் பார்க்க: 
566 52/20421270/4.77, 

[5/1 82/௪2 த. சாதம்] 

சாதர்' 520௪ பெ.(ஈ.) பிறந்தவர்; 1056 124 21௦ 
௦௦. “குருகுலம் பொற்புறப் பொழுதுற்றுச் 

264 

'அன்று சாதத் தலகைக ஊாடவே” 

சாதவேதா 

சாதராயினா் (பாரத. சம்ப 773. 

[5/7 /2/22 த. சாதா] 

சாதா” 2௪2௪ பெ.(॥.) சாதரா பார்க்க; 56 
8202௮2. 'வங்கச்சாதா்” (பெருங், உஞ்மசைக். 
42 205) 

சாதரா 3௪௦௪74, பெ.(1.) உயர்ந்த முடிப்போர்வை 
(சால்ஹை; 1116 521, ஊாமா௦1087௨0 51% 

01014. 

த.வ. வெவ்வை 

[பீ. 220272 2 த. சாதரா] 

சாதரா-தல் 52/௪௧, -, 6 செ.கு.வி.(3.1.) 

சார்வாதல்; 1௦ 06 88௩60 88 8ா 008. 
உத்திர சாதராயிற்று (கொ... 

[சாதா 4 ஆ] 

[0. 5௪0272 த. சாதா] 

சாதரூபம் 22௦22700௮7, பெ.(.) நால்வகைப் 
பொன்களில் ஒன்று; 8 0 ௦74 9016, 016 ௦4 

1௦பா 00, 0.3. 'சாதரூபங் கிளிச்சிறை 

பாடகம் சாம்நதம் “(சிலப் 74:20]. 

[5/7 /212-10/022 த. சாதரூபம்/ 

சாதரூபி 5௪2௮14/ பெ.(॥.) பொன்னிறமுடை 
யோனான அருகன் (சூடா.); &௱்௮ம (9010- 

0010பா20). 

[5ம. /4/௮7 00/7 2 த. சாதரூபி] 

சாதல்வாத் 222/2] பெ.(॥.) சாதல்வார 

(வின்.) பார்க்க; 8566 52021௪: 

சாதல்வார் 522/2 பெ.(.) சில்லறைச் 
செலவு (இ.வ.); ௦௦10800165, 10/௨1! 

608565. 

[0. 2202௮18272 த. சாதல் வரா] 

சாதவேதநீயம் 5225-௦222), பெ. (॥.) 
இன்பத்தை விளைவிக்குங் கருமம் (மேருமந். 

96, உரை); (1802) 8 [வாறாக 12ம் 16805 1௦ 

804655. 

சாதவேதா 2202௭282, பெ.(ஈ.) 1. நெருப்பு 
(பிங்.); 1116. 2. கொடுவேலி (மலை.); ஷூ 

16௨007. 

[5/0. /21௪1202419 2 த. சாதவேதா] 
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/77//77ப[பபே/7ப//2177. 

[5/1. 520172721021/5/2)/22 த. சாதன 
சதட்டமம்/ 

சாதனதனமவிகலம் 52/272-/207772-042௮77, 
பெ. (ா.) சாதன்மியதிட்டாந்தவாபாசம் 

ஐந்தனுள் ஒன்றாய் சத்தம் "நித்தம் 
அமூர்த்தமாதலால் பரமாணு நித்தியமாய் 
நின்றும் அமூர்த்தமாயிராதது போலச் சாத்திய 
தன்மம் நிரம்பிச் சாதனதன்மங் குறைவுபடுவது 
(மணிமே. 29, 340); 8 1818010௦05 ஒக! 

0616011446 1" ௦280௭௦ 116 ஈரா 1௭, 

06 ௦11/6 2202011௪01112477/2-1-20222/77, 

0.3. 

[5%. 5201707௮72- 01772/772- ௮2 2 

த. சாதனத.ஸ்.ர௨ரிகலம்] 

சாதனப்படிசெலுத்து-தல் 82222-2-0௪ 1 
5௦////0/-, 5 செ.கு.வி.(3.1.) விருப்பாவணம் 

(உயில்) எழுதுதல் (வின்.); 1௦ 6%6௦ப16 ௮ 
(௪518ல் 0 1. 

/சாதனப்படி*செலுதிகு] 

சாதனப்பத்திரிகை 552272-0-0௪11//9௮] 
பெ.(॥.) ஆவணம் (பத்திரம்); (44/.0.) ௨ 

0௦௦ப2ர். 2. விருப்பாவணம்; 811. 

சாதனபத்திரம் 22/22-0௪//7272 பெ. (1.) 
1. உரிமை (ஆவணப்பத்திரம்); (1) 446 0660, 

0660 04 021 "5௦7060 ௦1 0000௭ 216, 

610. 2. விற்பனை ஆவணம் (கிரயபத்திரம்); 
5916-0660. 

சாதனம்! 2222/7௮/77, பெ.(1.) 1. கருவி; 285, 
ஈயார், ஒற். 'சாதனமின்றி 

சாதன்மியதிட்டாந்தம் 22/2ற71௪-தா, 
பெ.(॥.) சாதனசாத்தியங்களைத் தவறாமற் 

கொண்டுள்ள திட்டாந்தம் (மணிமே. 29, 137); 
2௨௦௱௦08160௦ப5 6806 006 074 14௦ 
1141, 0.4. 

[541. சசி - 27 2 த். 
சா.தன்மர்புதிட்டாந்தம்] 

சாதன்மி/யதிட்டாந்தவாபாசம் 
52/20710/௪0/1/2/712020222/7, பெ. (ஈ.) 

சாதனதன்மவிகலம், சாத்தியதன்மவிகலம், 

உபயதன்மவிகலம், அனன்னுவயம், விபரீ 

தான்னுவயம் என்று ஐவகைப்பட்ட சாதன்மிய 

திட்டாந்தப் போலி (மணிமே. 29, 329); 
1212010௦05 ॥00௦0௨௭௨௦ப5 லெடி6 ௦1 15௦ 

பாலே 4/17., 22/2172-127772-442/7, 210)2- 
72/9/772-1/42/22777,  பம.2)2-/27/772-1/62/2/77, 
2/72/77ப1/2)/2777, 10/71207ப/-02)/4/77. 

[5/. 52-0172/777/2-ப/5127/20/729௪ 2 

த. சாதன்மிபதிட்டாந்தவாபாச_ம்] 

சாதன்மியம் 52/2/77/:௮77, பெ.(ஈ.) ஒப்புமை; 

14, 

[5/4 அசி 2 த. சாதன்மியம்/ 

சாதனக்காணி 22227௪-/620] பெ.(॥.) 

ஆவண (சாசன)க்காணி; 66011௮ 

௦0௫. 

[சாதனம்-காறி] 

[ம் ௪2௪௮7௪ 5 த. சாதனம்] 

சாதனசதுட்டயம் 52/2722௪/ப///2/௮77, பெ.(1.) 

வேதாந்தம் பயிலுவதற்கு முன் மாணவ 

னிடத்தில் இருக்கவேண்டிய நித்தியா 

நித்தியவத்துவிவேகம், இகாமுத்திரார்த்த 

பலபோக விராகம், சயாதிசட்க சம்பத்து, 

முமுட்சுத்துவம் என்னும் நான்கு குணங்கள் 

(கைவல். தத்துவ. 8, உரை); (6 1௦பா 

01501010௮௫ 7௨0ப/51168 ாளி5றலா90ி6 ௦ 9 

“ரபர் டாட 6 18 1ஈர்ப்கர்60் 11௦ 476 
ம் சு இனை: ௪ ௪ 

,257/- நக, 4தரபற்ர்ன/2-0௮200/42- 

/722.1, 0௮ 2//-22142-02/77,02110, 

பபோன்றைச் சாதியா (கைவல். தத்துவ? 77. 
2. துணைக்காரணம் (சூடா.); 8ப510180ு 
09056. 3. அனுமானவுறுப்புகளுள் ஒன்றாகிய 

ஏது; (1௦9.) (2850 (6௨010 1௦ ரா, (௦ 
ஈரா ரவா, 054. 1. செொ்லா. “பொது 
வெளப்படுவது சாதன சாத்தியார் ” (மனி, 
27 29). 4. பயிற்சி; 8௦1106. 'தன்ணுறு 
படைகளுஞ் சாதனஞ் செய்யோன்” (கந்த. 
இரண்டா; பதி. 285). 5. அக்கமணி (உருத்தி 
ராக்கம்) முதலிய சின்னம்; 01547௦144௨ ராவா% 
௦1 58151165, 85 ஈபரோக68 06805, 810. 
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“இலாடத்திட்ட திருநீறுஞ் சாதனமுங் 
கண்டால்" (தேவா. 874 3). 6. முத்திரை 
(இலாஞ்சனை) (பிங்.); 561,510. 

[$/. 520172 2 த. சாதனம்] 

சாதனம்” 522727, பெ.(1.) 1. இடம்; 180௦, 
76510610௦6. 2. நகரம்; 108, டு. 

[5/0 520௮௪2 த. சாதனம்' 

சாதனம்” 5222௭௮, பெ.(ஈ.) அடிப்படை 
யாவணம் (ஆதாரபத்திரம்); 000ப௱ார், கு 
ான்யாளாம் ஈா வாபா. 

[5/1. 52527௪ 2 த. சாதனம்] 

சாதனமுறி 222௪௪77ய பெ.(ஈ.) 1. பற்று 
(ரசீது)ச் சீட்டு முதலியன; (18/.0.) 8௨ ௦1/86 

௦ 9௦௭ ॥॥ பாபா. 2. சாதனபத்திரம் 

பார்க்க; 866 58222772-0௪/1172/77. 

[சாதனம் - முறி] 
[5%1. 525௮7௪ 5 த. சாதனம்] 

சாதனாந்தரம்' 82220270௮1, பெ.(ஈ.) 

மாற்றுவழி (வேறு உபாயம்); ௦10௨ 6815 

[511. 520172/74.712722 த. சாதனாந்தரம்] 

சாதனாந்தரம்” 82/22, பெ.(ஈ.) 

துணை ஆவணம் (பத்திரம்); (4/.6.) ௨8 

8001௦0வ 0௦௦ப௱௭ா ௦ 4௦0௦௭. 

[5%1. 529௮747272 2 த. சாதனாந்தரம்] 

சாதனாபாசம் 2௪2202௦22௮, பெ.(ஈ.) 
ஏதுப்போலி (வின்.); (109.) 181180 [ஈ 1௦ 

௦௦/56. 

[57% 540117௪42-0/7.25-2 த. சாதணாபாசும்] 

சாதனாவியாவிருத்தி 2௪/௪ரச0ட/சரர்ப]] 
பெ.(॥.) வைதன்மியதிட்டாந்தவாபாசம் 

ஐந்தனுள் சத்தம் அநித்தம் அமூர்த்தத்தால் 
சன்மம்போல என்ற வைதன்மிய திட்டாந் 
தத்துச் சாத்தியதன்மம் மீண்டு சாதனதன்மம் 

மீளாதொழிகை (மணிமே. 29, 413); 8 
1418010ப5 ஐக௱ழ6 04 ௦௦49௫ றா௦0௦51/௦, 
பாகர்ப்ள் காணா ரா உர 0065 
101 80166, 006 07746 பரந்௪-ற்2712- 
/-202202/77. 0.3. 

[5/04. 52010272-2/2171772 த. சாதனா 

கியொனிருத்தி] 

சாதனை 2௪27௮) பெ.(.) 1. வினைவென்றி 
(காரியஞ் சாதிக்கை); 90001008௭1 ௦ ௮ 
௦0)6௦4. 'தகமரார சாதனை (பெருங், மகத. 4, 
5). 2. விடாப்பயிற்சி; 518௨03 80 

0௦5௦௫0 ழா801106, பாங6வ!60 

2ற0/084௦. 'சாதனைமா லெனை வெல்வா 
ரில்லை” (திருவாலவா. 35, 3). 3. ஒட்டாரம் 
(பிடிவாதம்) (கொ.வ.); 0௦514720, 061516108106. 

4. விடாப்பயிற்சி (சலஞ்சாதிக்கை) (வின்.); 

௦௦0 ௱வ(06. 5. நடித்துக் காட்டுகை 
(வின்.); 611601 8211௦ ௦ ₹2டா25ன(21௦0 

௦7 |176, 85 1 றவ. 6. பொய் (திவா.); 
1௮15௨11௦00. 

[5/0 520109௮722 த. சாதனை] 

சாதா5202, பெ.எ. (903.) இயல்பான, 
பகட்டில்லாத (ஆடம்பரமில்லாத); 0181, 
பா௦60. சாூதாகேட்டி, சாதாமுருமு. 

//. 52022 த. சாதா] 

சாதாக்கியதத்துவம் 5222/0ஸ்௪/2///0௮), 
பெ.(ஈ.) சுத்ததத்துவங்கள் ஐந்தனுள் 
ஒன்றாகவும் சாதாக்கியத்துக்கு இடமாகவும் 
ஞானமுங் கிரியையும் ஒத்து நிற்கும் நிலை 
(சிவப். கட்.); 51206 ௦1 1601௦0 1 வரர் ௦௦ 

(0%16006 800 801௦0 ௨6 0௮/8௮1௦60 ௨௮0 

லெ48-போ றா651065, 006 ௦7 114/6 

பே!191211பபக, 0.5. 

சாதாக்கியம் 2/கர்சா, பெ. (ஈ.) 
சிவசாதாக்கியம், அமூர்த்திசாதாக்கியம், 
மூர்த்திசாதாக்கியம், கர்த்திரு சாதாக்கியம், 

கன்ம சாதாக்கியம் என்று ஐவகைப்பட்டதும் 
சீவன் முத்தன், சாதகன், ஞானி இவர்கள் 
தியானிப்பதற்காக ஈசானன், தத்புருஷன், 
அகோரன், வாமதேவன், சத்தியோசாரன் 
என்ற மூர்த்தத்தையடையுமாறு சத்தியுடன் 

சேர்ந்ததுமான பரசிவம்; ற818-014௨௱ 1 

றர ரிம் வெல், 85 கபா 161... 

௦1/22772, 200 பப. 5௪, 244/2, /:377242/2/ 

30 2௪1):2௦2/2771௦0 12011121௦6 1௨ ௦0444௦ - 
௦1 ௦%27-/77ப112, 22/42 ௨0 ரத! ௦4 11௦ 



சாதாக்கு-தல் 

1105 பர2., 002-22௮, அர்ப் 

22/29/2117, 77 /ப104124/0//2/77, (2/7-ப்ய- 

02122//0/2/77, 2///772-0212/0//2/77, 

[5ம் 5202207122 த. சாதாக்கியம்] 

சாதாக்கு--தல் 2222/ப-, 6 செ.குன்றாவி. 
(.1.) பழக்கிச் அமைதி (சாந்த)ப்படுத்துதல் 
(பு.வ.); 1௦ 1௮16. 

_ /காதா-ஆக்கு] 

சாதாக்கொப்பு 2௪/2-/-60000, பெ.(1.) மகளிர் 
காதணிவகை (வின்.); 4 68 ௦௨௭௭ ௦4 

ப் 111-87 

சாதாதபம் 2£242222௮/7, பெ.(1.) அறநூல் 

பதினெட்டனுள் ஒன்று; 9 5875101 104-000 

௦4 பிரப (௮, 85010௪01௦0 52/2/22௮, 016 ௦7 

18 /21ப/772-/74 0.14. 

[5/0 54/2/202 2 த. சாதாதபம்/ 

சாதாரண்ணியம் 22222, பெ.(.) 

எங்கும் (யாழ்.அக.); 63/ரா-616. 

[5ம் ச௪சி௮று/2 2 த. சாதாரண்ணியம்/ 

சாதாரண 2௪௦422, பெ.(ஈ.) (வடமொழி 

யாளரின்) ஆண்டு அறுபதனுள் நாற்பத்து 

நான்காவது; 1௨ 441 நு௦8£ ௦4 146 1பறர்ன 

0/016. 

[51. 5204௮722: த. சாதாரண] 

சாதாரணகாந்தாரம் 2225/20௮427/4௮7) 

பெ.(ஈ.) சோடசசுரங்களுள் மூன்றாம் சுரத்தின் 

நடுத்தரமான பகுதி; 0016 லாவு ௦1 16 

ரம் ஈ௦்டி ௦4 1௨ ரபர், 06 ௦4 20/202- 

2ப//4/77, 0.1. 
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சாதாரணடப்பு 522/௮2-0000, பெ.(॥.) 

கப்பலின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் 

ஒருவகைக் கருவி; (ஈ.ஈ251. 607) 8ஈ 

900315(ப5 101 02ப010 11௦ 50660 ௦1 3 8110, 

100. - 

சாதாரணத்திருச்சபை 520272,02-/ 
70௦22௮) பெ.(॥.) கிறித்துவமதம் (௦); 

ரொ்காற். 

[சாதாரணம் திருச்சபை 

சாதாரணதருமம் 52025௮/--/2/ப/772/77, 

பெ.(ஈ.)1 எல்லாச் சாதியாருக்கும் பொதுவான 

ஒழுக்கம்; பே 0௦00௱௦ா 1௦ 81 085185. 

2. உவமான உவமேயங்களின் பொதுத் தன்மை 

(அணியி. 1); ௦1ம் ௦7 ௦௦10811500 ௦/6 

(௨ 14௦ ௦01௨௦6 ௦7 ௨ 86. 

த. பொதுநெறி 

[காதசரணம்- தருமாம்] 
சாதாரண நட்சத்திரம் 5202/272- 

[7௮/22/4/477, பெ. (॥.) கார்த்திகை, விசாகம், 

பூராடம், பூரட்டாதி என்ற நாட்கள் (விதான. 

பஞ்சாங்க. 20, உரை); 16 1௦பா 3/621725, 

2 242 0ப2/௮277௮100 21/21 

/சாதாரணம்-நட்சத்திரம்/ 

சாதாரணப்படு-தல் 5224:2/72-0-020-, 20 

செ.கு.வி.(ம.॥.) எல்லாராலும் அறியப்படுதல் 

(வின்.); 1௦ 6௦௦௱௨ ௦௦0௦. 

சாதாரணம் ச2௪சாசா, பெ. (ா.) 

1. பொதுவானது; 182௩ மரச் 5 ௦௱௱, 

பா்/னா5௮1. 2. எளிது; [2 பர்ர்ன் 15 யொரு, 

௦௮55... "சாதாரணத்ததல வேள்பூசல் ” 

(அநூகாகல, 775). 3. தாழ்வானது (வின்.); (121 

வார் 15 எய/02, றா. 4. சபக்கத்தும் 

விபக்கத்தும் ஏது பொதுவாயிருக்கையாகிய 

ஏதுப்போலி (மணிமே. 29, 217); (1௦0.) 81௮18௦7/ 

1 கர்்ள் சரவா ௦ உ ௱/001/6 1 

0615 லா 1 ௦௦பார்ா - ஈ51$லா06. 

த.வ. எளிய நிலை 

[$/% ௪2210422 2 த. சாதாரணம்] 



சாதாரணை' 

சாதாரணை' 22220௮) பெ.(॥.) பொது 

வானது; (1480) ௦௱௱௱655. 

சாதாரணை” 82227௮] பெ.(ர.) பொதுமகள்; 
௦51106. 

சாதாரதீக்கை 42௪-044] பெ.(ஈ.) 

ஆசிரியனை அதிட்டித்து நின்று சிவபிரான் 
செய்யுந் தீக்கை (சி.சி.8,2, மறைஞா.); [61010ப5 
ரப் ௦7 8 0153]016 பூ 5ங௨ ராவாக 

றார் ரா 5 1௦௨௦௭௭. 

சாதாரம் 5222௮7, பெ.(॥.) சான்றோடு 

(ஆதாரத்தோடு) கூடியது (சி.போ.பா.8,2. 
பக்.368); (81 ஙா 8௨5 8 0856 ௦ 

1௦பா0201௦, மல்கர்ர்ள் ௮ 8 0௦ பன் (06. 

[5101 520௦174722 த. சாதாரம்/ 

சாதி'-த்தல் 220214, 4 செ.குன்றாவி.(3.1.) 
1. நிறைவேற்றுதல்; 1௦ 611601, ௨800001154, 

911வ/. “அடியேன் பண்டென் சாதித்ததே ” 
(சடகோபர். 74). 2. நிலைநாட்டுதல்; 1௦ 

6518014587, ௦ரி௱. ”சாதிக்குமே பரதத் 
துவத்தை ” (சடகோபரற். 78). 3. விடாது 
பற்றுதல்; (௦ 80676 10௦, ரப 1௨ ; 

௦0௦5ஊங௩8ா06 ௦7. “தொழுதருகிச் சாதித்த 

புத்தி "(கந்தரலங், 53). 4. மந்திர சித்திபெறுதல்; 

(௦ ௦1௮0 ௱8ஷ5(6று பேலா உ௱காற்க. 'தாம் 

சாதித்த மந்திரத்தை நாவிடத்தே வழுத்து 
வரின் "(சிலம் 75, 772 உரை) 5. தேய்த்தல்; 

டாய் ௦ 0ொளீபிடு, 85 8௦௦840 ௦074 ௦4, 1௦ 

வர், 015. 'சாதித்தம்பூச (வின்... 

த.வ. நிறைவேற்றுதல் 

[5/1. 520772 த. சாதி-] 

சாதி“-த்தல் 2௪௭, 4 செ.குன்றாவி.(.1.) 
கண்டித்தல்; 1௦ 01981156, பாகர். 
"தம்மிடையே பொய்யானாற் சாதிப்பா 
ராரிணியே "(திவ் நாய்ச், 771 70), 

[5/0. 8252 த. சாதி-] 

சாதி”-த்தல் 524, 4 செ.குன்றாவி.(4.(.) 
1. அழித்தல்; 10௦ 0851705/, "கஞ்சனளைச் 
சாதிப்பதற்கு ” (திவ். திருவாய். 3.5.5), 
2. வெல்லுதல்; (1௦ ௦௦00ப௭. (வின்.). 

266 சாதிகம் 

[5/01. 52072 த. சாதி-,] 

சாதி 5௪௦ பெ.(॥.) இந்திய மக்களிடை 
இல்லாதிருந்ததும் ஆரியர் வரவுக்குப்பின் நிற 
அடிப்படையிலும் தொழில் அடிப்படையிலும் 
பிறப்பு காரணமாகவும் ஆரியரால் புகுத்தப் 
பட்டதுமான மக்கட்பிரிவு; 8 8ப015100 ௦7 

ப 0௦0 ௱௨௦௦ ௫ 1௨ கருவா ௨06 
1 ௦/2 02560 0 0010பா, 000ப0214௦1 ௮0 

பண்கள் மனச பாரா ர ராப 006 
16 380081 ௦7 16 ௫/5. 

[5/0 /21/2 த. சாதி] 

சாதிக்கட்டு 2௪2%//௪]/ப, பெ.(ஈ.) 1. குல 
வழக்கம் (வின்.); 02516 [ப/65. 2. குல (சாதி) 
யொற்றுமை; பாடு ர 3 09816. 

[சாதி - கட்டு] 

[54ம் /204/2 த. சாதி] 

சாதிக்கலப்பு 2204/-/9/200௦ப, பெ.(॥.) 
1. பலசாதியினர் தொடர்பால் (சம்பந்தத்தால்) 
தோன்றும் நிறக்கலப்பு (வர்ணசங்கரம்); 
ரசா ௦7 பெரீரசாசார் 085165 மரு 

ரா னா1806. 

/சாதி -- கலப்பு 

[5/4. /20/2 த. சாதி] 

சாதிக்கலாபம் 2£ச2//௪2௦௮, பெ.(.) 
சாதிக்கலகம் (வின்.); 02516 0151ப௮ா06, 85 
னவ 16 72/6 பச 

[சாதி * கலாபம்] 

சாதிக்காரன் 2/௮ பெ...) 1 தூய 
(சுத்தமான) சாதியான்; 0680 07 00௦0 
09516, 01 பாச ௦ பாரா!)60 0650ர். 

2. சாதிக்கலப்பற்ற ஐரோப்பியன்; 98ப1ா6 
ட்பா௦6ா 0 006 07 றஐபாஉ 6 பா௦068ா 
0650. 

[சாதி 4 காரன்] 

சாதிக்காரை 22-௫௮ பெ.(॥.) தகுதி 
(யாழ்.அக.); 111255. 

[5/1. 520/7/4/2 2 த. சாதிக்காரை] 

சாதிகம் 22021%௮777, பெ.(1.) சாதீயம் (யாழ்.அக.) 
பார்க்க; 566 22/௮7. 

[5/6 /20௪ 2: த. சாதிகம்] 



சாதிகாரதீட்சை 

சாதிகாரதீட்சை 220/௮2-0/ர2௮] பெ.(1.) 
சபீசதீட்சை (சைவச. ஆசாரி. 62, உரை); 9 

௦06 ௦1 [ஒ11910ப6 [ஈ॥௮1௦ஈ. 

சாதிகுலம் 5௪4-4ய/2, பெ.(ஈ.) உயர்குலம்; () 
19 02516. 

[சாதி 4 குலம்] 

[5ம் /௪ப் 2 த. சாதி] 

சாதிகெட்டவன் 520-42//௪/௪, பெ.(॥.) 

1. சாதிப்பிரட்டன் பார்க்க; 866 224-0- 

00-௦௭. 2. தாழ்குலத்தோன் (வின்.); ௦16 ௦1 

1௦4/7 08516. 

[சாதி * கெட்டவள்] 

[5ம் 212 த. சாதி] 

சாதிகோசம் 5421-4057), பெ.(॥.) சாதிக்காய் 

(மலை.) பார்க்க; 566 220-449 

[5/0 /சர74 02௪ 5 த. சாதிகோசம்] 

சாதிங்குலிகம் சர்ர்/பரசர, பெ.(॥.) 

சாதிலிங்கம்; ராரா. 'சாதிங்குவ்கபொடு! 

சமர மொழுகிய “(பெருங் இலாவாணா: 5, 222), 

[5/0 சர்ம த. சாதிங்குலிகம்] 

சாதிச்சரக்கு 52024-௦-௦௮/௮470, பெ.(॥.) நல்ல 

சரக்கு (இ.வ.); 811016 01 90௦0 பெ, 

0பரா6€ீ ௮1/௦6. 

[சாதி * சரக்கு] 

சாதிசண்டாளன் 2£௪//-2202/2, பெ.(ஈ.) 

1.பார்ப்பனிக்கும் பிறஇனத்தானுக்கும் 

பிறந்தவன்; 006 ௦௦) ௦4 8 யயியிப வட்ட 

௮0 ௮ 5பரக ரீகர்ர்சா. 015, ரா. ச்வபாச- 

பசார்சா. முன்னாட் சாதி சண்டாளன் 

மற்றொருத்தன் ” (திருக்காளத். 4, 2 759. 

2. தாழ் (நீச)குலத்தான்; 9 8 ௦1104 08516. 

[சாதி - சண்டாளன்] 

சாதிசம் 22௦15௪), பெ.(.) 1. சாதிக்காய் 1 

(தைலவ. தைல. 98) பார்க்க: 566 5221-44: 

2. நறும்பிசின் (யாழ்.அக.); 50001/106 ௮106. 

சாதிசனம் £2௦72௪/72/77, பெ.(ஈ.) இனத்தாரும் 

உறவினர்களும் (கொ.வ.); [21௦8 ௱னாம ௪5 

01 8 09516, [ஒ௮14/65. 

269 சாதிப்பகை 

த.வ. உறவினர், உறவின்முறையார் 

[சாதி - சனம்] 

சாதிசாங்கரியம் 2224224௮௫௮, பெ.(॥.) 

சாதிக்கலப்பு பார்க்க; 566 5201-4-422000: 

சாதித்துப்பூசு-தல் 420//ப/-,0-,0/8ப-, 
5 செ.கு.வி.(3.(.) தேய்த்துப் பூசுதல் (வின்.);1௦ 

[ஸம், 85 ௦4, ள்ளார். 

[சாதித்து - பூசு] 
சாதித்துமினுக்கு-தல் 2204/0/-77/7ப/40/- 

5 செ.குன்றாவி.(:1.) தேய்த்து பெருகிடுதல் 

(வின்.): 1௦ 9௦1150 டூ ஈபம்டரார ஐவ. 

[சாதித்து * மினுக்கு-] 
சாதித்துவாங்கு-தல் 380///-42/740/-, 

5 செ.குன்றாவி.(ு.1.)கோட்டை முதலிய 

வற்றைப் பிடித்தல் (வின்.); 1௦ 0801பா6 25 8 107. 

[சாதித்து - வாங்கு] 

சாதிதருமம் 22014௮077௮, பெ.(1.) (குலம்) 

இனத்துக்குரிய வழக்கவொழுக்கங்கள்; பெட் 

0ா௮0(/06 01 0௦0ப21௦1 ற6௦ப॥27 1௦ 8 08518. 

த.வ. ஆரியரின் பிறப்புக் குல வழச் கம் 

[சாதி * தருமம்/ 

சாதிநரந்தம் ௪207௮7௮702, பெ.(ஈ.) 

சாதிநாரத்தை (பதார்த்த. 747) பார்க்க; 566 

5204772114 

[சாதி 4 நரந்தம்] 
சாதிநாய் 22077௮ பெ.(ஈ.) உயர்ந்த இன 

நாய்வகை (கொ.வ.); 009 ௦1 0000 0௨௦0. 

[சாதி - நாய்] | 

சாதிநாரத்தை 2௪௦7௮௪/௮ பெ.(ஈ.) 

நாரத்தைவகை (பதார்த்த 747, உரை); 8 0 

௦10114 ௦8௭0௨6. 

[சாதி 2 நாரத்தை] 

சாதிப்பகை ௪4௦-௦௮7 பெ. (ஈ.) 1. பிறவி 

(சன்ம)ப்பகை; 1511௦1146௨ ௭௮160 07 016 

5060165 07 வாவ! (00/8௭05 ௨௦1/4. 

"கருடனுக்குச் சருப்பத்தோடு சா.திப்பகை ட் 

2. குல (சாதி) வேற்றுமையால் மனிதர்கள் 



சாதிப்பதங்கம் 

கொள்ளும் பகை; 8ா௱(நு ஸ்பா ஈன் 
0 095195, 7801௮ ஊா௱௦510. 

[சாதி - பகை] 

சாதிப்பதங்கம் 58224௦-௦௪/204௮7, பெ.(.) 
சாதிலிங்கம் (வின்.) பார்க்க; 566 2201744277. 

சாதிப்பன்மை 220%0-௦௪271௮) பெ.(॥.) 
குலத்தைக் (சாதியைக்) குறிக்கும் பன்மை 
(சீவக. 901, உரை); பா! ஈப௱ுள 0ச௦10 

16 86 96ப5 0 0855. 

[சாதி - பன்மை] 

சாதிப்பன்னம் 8240-௦20௮, பெ.(ஈ.) 
சாதிபத்திரி (தைலவ. தைல. 109); ஈ௮௦6. 

[50். /௪0/70௮௪ 25 த. சாதிப்பன்னம்] 

சாதிப்பாய் 222௦-௦2 பெ.(ஈ.) பிரப்பம்பாய் 
(திவா.); [21148 ராஸ. 

[சாதி - பாய்] 

சாதிப்பிரஞ்சம் 2200-௦022, பெ.(॥.) 
குலவழக்கத்தவறு (குலாசாரத்தவறு) 
(யாழ்.இக.); 1௮1100 11௦0 ௦8516 1150111௦15. 

[சாதி - பிரபஞ்சம்] 

சாதிப்பிரட்டன் 820-0-0ர௪//2 பெ.(ஈ.) 
1.சாதிவிலக்குண்டவன்:0ப(109516. 
2. சாதிகெட்டவன் பார்க்க; 566 550 
(61/௮. 

சாதிப்பிள்ளை 5242-௦//௮ பெ.(ஈ.) 1. பள்ளர் 
(ு5௱.ம.1/, 187); வ], 85 "உருக ௦7 
(6 08516". 2. சில இனத்தார்க்கு ஊழியஞ் 
செய்யும் கீழ்ச் சாதியார்; (£.7.) 56146 08516 
91180160 1௦ 8 றவார/ப!8ா ௱பாடு. 

[சாதி - பிள்ளை] 

சாதிப்பூ 522௦-20 பெ.(ஈ.) 4, சாதிபத்திரி 
(பதார்த்த. 651): 11206, 95 19௦ பற ரின். 
2. முல்லைப்பூ வகை; 10067 ௦7 198ஈ1/ஈபா 
9௮01ர4ி0பாா. 

[சாதி - பூ] 
சாதிப்பெயர் 5200,0-௦ல/௮  பெ.(ஈ.) 

இனத்தைக் (சாதி) குறிக்கும் பெயர்; 01885 
186, 08516 உ. பள்ளியிரலை 

290 _சதிமான் 
செள்றதனை அதர் சாதிப்பெயா£ கூறிய 
வாறாகக் கொள்க "(பதிற்றுப் 74, 2, உரை), 

[சாதி - பெயா] 

சாதிப்பெரும்பண் 522-2-0௮70/77020 பெ. (ஈ.) 
அகநிலை, புறநிலை, அருகியல், பெருகியல் 
என்ற நால்வகைத் தலைமைப் பண்கள் (சிலப். 
6: 41, உரை); ஜா 2௦0 06%, 1௦பா ரா 
ஈயம், 412., அய அயற்ன 
[ச,2/72/1/-/ 

த.வ. தலைமைப்பண் 

/சாதி - பெரும்பண்] 

சாதிபத்திரம் சம்சா, பெ. (ஈ.) 
ஈட்டாவணம் (ஈட்டுப்பத்திரம்) (சுக்கிரநீதி. 94); 
௦ாொ110906 ௦௦0. 

[சாதி - பத்திரம்] 

சாதிபத்திரி 5221-௦௪1//7 பெ.(.) சாதிக்காயை 
மூடியிருக்குந் தோல் (பதார்த்த. 1005); 206. 

[5/0 720,072 த. சாதிபுத்திறி] 

சாதிபலம் 522,7௮2, பெ.(॥.) சாதிக்காய் 

(மலை.) பார்க்க; 566 220144 

[5/1 /௪0-07௮௪ 2 த. சாதிபலம்] 

சாதிபேதம் 820,08௦, பெ.(ஈ.) ஆரியரின் 
பிறப்பு வழி குல (சாதி) வேறுபாடு; 0111278௭06 

ர் 085195. 'சாதிபபேதங்கடனை.யறிய 
மாட்டாமல் ”(பட்டினத். திருப்பா. பூரண, 35) 

[சாதி -- பேதம்] 

சாதிமல்லிகை கரச பெ.(ா.) 
மல்லிகைவகை; 1806-10 ௩௦௭௨௦ 185௱॥6. 

.5॥., கொ௱ப௱ ராகாள்ரிப௱. 

[சாதி 4 மல்லிகை] 

[54ம். /24577௮//22 த. சாதிமல்விகை] 

சாதிமாசம் 5௪௦22௪, பெ.(॥.) ஆங்கில 
மாதம் (கொ.வ.): 08180027 ௦. 

/சாதி - மாசம்] 

சாதிமான் 522772, பெ.(ஈ.) நற்குலத்தோன் 
(யாழ்.அக.); 0650 ௦4 (90 ஙி. 

[5/4. /20017727 2 த. சாதிமான்] 



சாதிமானம் 

சாதிமானம் 22/2, பெ. (ஈ.) 

1. குலப்பற்று (வின்.); 1046 04 065 ௦ 

09516. 2. குலம் ஒத்திருக்கை (யாழ்.அக.); 
|ொமியு ௦7 02516. 

[5ம் /௪ர47727௪ 2 த. சாதிமானம்] 

சாதிமுல்லை 2204-/77ப/௮] பெ.(.) சாதிப்பூ 
பார்க்க; 8566 5202120// 

[சாதி - மும்லை/ 

சாதிமுறை சரப பெ...) குல 

வொழுக்கம்; ராகா 80 பீ510௱5 ௦4 8 

09516. 

[சாதி * முறை] 
சாதிமை 8801177௮/ பெ.(1.) 1. ஒரினத்திற்குரிய 

தனிப்பட்ட குணம்; 178/, 0087௮01617514௦ ௦1 8 

0ப5 ௦ 01888. 2. பெருமை (இலக். அக.); 

01௨௦11655. 

[561. /20/2 த. சாதிமை/ 

சாதியடி 52௭4)-௪று பெ.(.) பன்னிரண்டு விரல 

(அங்குலங்சொண்ட ஆங்கில அடி (யாழ்.அக.); 

1௦01 01 1/௦ ௦85. 

[சாதி * ௮0] 
சாதியாசாரம் 22௦4)-222௮777, பெ.(॥.) ஒரு 

குலத்துக்குரிய வழக்கவொழுக்கம்; ற8ாஓ% 

௮0 ௦05105 01 8 08516. 

[சாதி - ஆசாரம்] 

சாதியிளப்பம் 5224)-/220௮/7, பெ.(ஈ.) 

1. குலத்தாழ்வு (கொ.வ.); !08/ 08516. 

2. சாதிப்பிரஞ்சம் பார்க்க: 566 52010- 

று72/752/77. 

/சாதி * இளைப்பம்/ 

சாதியீனன் சசச்-/௪ற, பெ.(ஈ.) இழி 
குலத்தான்; ௦16 ௦1 |01/ 09518. 

[சாதி என்] 

[5/4 207/2 த. சாதி] 

சாதியேகவசனம் 404)/-24௪/25202/7) 

பெ.(ஈ.) சாத்தியேகவசனம் (மாறனலங். 92, 

உரை) பார்க்க; 566 22/84)/-242022௪20௮/. 

சாதியொருமை 5௪2-௦7௮] பெ.(॥.) 

221 சாது 

இனத்தைக் குறிக்கும் ஒருமை; 8119 ப/8£ 
யால்ள கொளி (6 பாச ராப 0 

0855. சாதி யொருமையைச் சாத்தியேகவசன 

மென்பர் (பி.வி. உரை.) 

[சாதி-- ஒரு] 

சாதிரம் 5224௮7, பெ.([.) விட்ணுக்கரந்தை 
(மலை.) பார்க்க; 566 /52/ப//-/௮/௮7௮. 

[5/5 /7270/4:22 த. சாதிரம்] 

சாதிருசியம் 52/03, பெ.(.) ஒப்பு 
(சங்.அக.); 2501ல௦௦, 8/௱॥ி௮ாீடு. 

[5/0 22222 * த. சாதிருசியம்] 

சாதிரேகம் 5௪2729௮), பெ.(॥.) சாதிரேசம் 
(யாழ்.அக.) பார்க்க; 596 5224725277. 

சாதிரேசம் 524722௪/77, பெ.(1.) குங்குமப்பூ 

(வின்.); 5914௦. 

[8/0 6௪1/2/2 2 த. சாதிரேசம்/ 

சாதிரை சீள்௪ பெ.(॥.) ஊர்வலம்; 

0ா௦௦௦58100. “சாதிரைத் தீவட்டி வெளிச்ச 

மிறுமினென (விரலி) 

[(. /2022 த. சாதிரை/ 

சாதிவிருத்தி சசச்ர்பர பெ.(ஈ.) குலத் 
தொழில்; [161601180ு/ 0௦0ப024௦1 ௦1 3 08516. 

[சாதி விருத்தி] 
சாதீகம் 52017௮4177, பெ.(॥.) சாதீயம் (யாழ்.அக.) 

பார்க்க; 566 842௮7. 

சாதீயம் 2௪௦2, பெ.(॥.) 1. சாதியாசாரம் 

(யாழ்.அக.) பார்க்க; 5686 2209/224௮77. 

2. உயர்ந்தது; 1921 சர்ர் 15 பறம. 

[$/ம /இற௪ 2: த. சாதியம்] 

சாது 5224, பெ.(ஈ.) 1. நல்லது; (௪1 ஸர்/0் 

0௦00, 6௦௦621. “சாதுவெள்றுணா 

கிற்றியேல்”' (கம்பரா. பிணணிவி..97/. 

2. நற்குணமுள்ளவ-ன்-ள்; 0000, ஈரர்ப௦ப5 

௦50. 'பஞ்சதட்டனைச் சாதுவேயென்று ” 

- (தேவா. 545, 5), 3. அருகன் (பிங்.); வா். 

4. துறவி (சீவக. 1, உரை); 280610. 5. வடபுலத் 

துறவி (பைராகி); 61191005 றா (0/08ர், 

650501வி/ 1௦ ஈ௦் வ. 6. அப்பாவி; 

வா! 0௭5௦, ௭எ௱0ினா. 7. காரமின்மை 



சாதுசங்கம் 

ஒபர, 86 ௦ ௱ரிம ஜன - சரமா. சாறு 
சாதுவாயிருக்கிறது (கொ-௦,/, 

சாதுசங்கம் 3400-197௮, பெ. (ஈ.) 
பெரியாருடன் கூட்டுறவு (யாழ்.௮௧.); 
2550019140 வான் 11௨ 0000 8016 2௦1. 

[5/0. 52010ப79௮/192 2 த. சாதுசங்கம்] 

சாதுசரணம் 223/-2௪௮௮, பெ.(£.) 

சாதுக்களை அடைக்கலம் (சரணம்) புகுகை 
(சீவக. கடவுள் வாழ்த்து. உரை); 56610 
[6106 ॥॥ 116 00௦008 ௦07 58005 ௦ 

௦6. 

[சாது 4 சரணம்] 

சாதுதி 22/00 பெ.(ற.) மாமி (யாழ்.அக.); பபர். 

சாதுர்சாதம் 5217-222௮, பெ.(.) ஏலம், 
இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி, சிறு 
நாகப்பூ என்ற நான்கு மருந்துச் சரக்குகள் 
(தைலவ. தைல. 29); 116 10௦பா ஈ601013! 

5ப05180068 4/12., ௧௪77, /௪0/2/1/5-0-0௪]/௮] 

/21/2/142-,0-0-/ப/7 2/7 ப/742-0-07 

[5/4 சேரபா/2/2 2 த. சாதுர்சாதம்] 

சாதுர்த்திகம் சச, பெ.(ஈ.) நாலு 
நாளைக்கு ஒருமுறை வரும் முறைக் காய்ச்சல் 
(ஈடு; பவா 1வள. 

[5/0 ச/பமி/42 2 த. சாதுரத்திக.ம்] 

சாது£ப்பாகம் 2820ப-௦-ற0சர௮ா, பெ.(ஈ.) 
நாலில் ஒரு பங்கு (யாழ். அக.); & பபெலார்ஏ. 

/சாதுர் - பாகம்] 

[$8். சர்ப? த. சாதா] 

சாதுர்மாசியம் 52/ப-சஆசா, பெ.(ஈ.) 
1. கடக (ஆடி) மாதம் தொடங்கி நாலு மாதத்திற் 
செய்யும் வேள்வி (யாகங்)களின் பொதுப்பெயர் 
(திவா.); 1௮6 ௦4 16 5901405 ஜாரா 60 
1௦1 1௦பா ராம் ளோ 10௱ 24. 2. 
துறவி (சந்நியாசி)கள் மாரிக்காலத்தில் 
இரண்டு மாதம் ஒரே இடத்தில் இருந்து 
கொண்டு நோற்கும் ஒருவகை நோன்பு: 403 
005660 டப ஊறு வ5, வர ௦௦1616 
உள்ள் ளா ஈ 1௨ 5௦ 1806 1௦ 
08௦ ௦5 11 மர்ரர்ள. 

[514. 2அ/பாராசிலா௪ 5 த. சாது£மாசியம்] 

2 சாதுவன் 

சாதுரங்கம் 22/72/4277, பெ.(॥.) 1. முழுப்படை . 
(சதுரங்கசேனை); ௮ 6௦0௱0/௨1௨ கா௱டி, 
'சாதுரங்கத்தலைவளை " (கிங். 488), 
2. பதுமராகம்; 8 (40 ௦074 ஈபட்டி, 'பகுமம் 
பகுமராகம் சாதுரங்கம் என்பதும் ௮ (கிலம் 
74: 725) உர], 

த.வ. நாற்படை 

[511. ௦21ப-/142 5 த. சாதுரங்கம்] 

சாதுரம் 5௪/௮7), பெ.(॥.) தேர் (யாழ்.அக.): 
செல். 

[சாதரன் 2 சாதுரம்] 

சாதுரண் ௪/௪, பெ.(.) 1. பகுத்தறிவன் 
(விவேகி); 015080, (5௨ ௱௮ஈ. 
2. தேர்ப்பாகன்; ௦172110166. 

[5/01. ௦௪1012 2 த. சாதுரன்] 

சாதுரிகன் ௪/௪, பெ.(ா.) சாதுரன் 
(யாழ்.அக.) பார்க்க; 866 82/ப௫, 

[5/1 02/0722 த. சாதுரிகள்] 

சாதுரியம் 22/27, பெ.(ஈ.) 1. வல்லமை 
(சாமர்த்தியம்); 06/97655, வ. சாதிய 
மிலலை ௨௫ மில்லை "'(மேருமறீ. ௧ ௮௫புற்த. 79). 
2. நாகரிகம் (இலக்.அக.); பெரி1860 8(௮16. 

த.வ. திறமை, வல்லமை 

/5/0ம. ௦௪/0/:22 த. சாதுரியம்] 

சாதுரியன் 2௪/௫௮, பெ.(ஈ.) அறிவுள்ளவன்; 
வெள ௦6501. 

த.வ. வல்லவன் 

[51. 241,022 த. சாரதுரியன்] 

சாதுரியாகமம் சபர்்2/௪௱சா, பெ.(ஈ.) 
விவிலியநூலின் ஒரு பகுதி; 9௦0% 0௦7 
0ா032105. 

/574. 04/1/0/:27272/7122” த. சாதுரியாகமம்] 

சாதுவன் 5௪/௪, பெ.(1.) 1. நல்லவன்; 000௦0, 
966 06050. 'சாதுகராய்ம் போதுாறிள்க 
சென்றான் ” (திவ். இயற். நான்ம. 58. 
2. ஐம்புலன்களும் அடக்கியவன்: ௦06 4௦ 185 
5ப0ப60 1/8 580565. 'தத்தவன் சாதுவன் ” 
(சிலப் 70-19) 

த.வ. ஐம்புலனடங்கி. 



சாதுன்மாசியம் 

[5/0 கசம் த. சாதுவன்] 

சாதுன்மாசியம் 5௪//7-£சஷ்சர, பெ.(.) 
சதுர்மாசியம் பார்க்க; 566 2௪/1/77724/2/77, 

'சாதுன் மாகிய நல்விரதர் தொடங்கினேன்! 
(தாயக 80, 79.2). 

சாதேட்டி 55/20 பெ.(॥.) சாதகன்மம் 
(யாழ்.அக.) பார்க்க; 586 52/242977௮/77. 

[5/1 /2/2-.றி2 த. சாம்டட்டி] 

சாதேவம் 2௪2௮7, பெ.(.) 1. குழிநாவல் 
(பிங்.) பார்க்க; 566 472௮! 2. சிறுநாவல் 
(மலை.) பார்க்க; 566 40ப/720௮' 

[5/1. 5௮/-02/2 2 த. சாதேவம்]/ 

சாதேவன் 252௪, பெ.(॥.) சகதேவன் 
பார்க்க; 566 2௪4௪/2/௪7. 'இவ்வண்ணஞு் 
சதேவனபம்டுகுலும் (பாரத. கிர.ட்டிணன்றா: 
32) 

[551. 52/220602 5 த. சாதேவ்] 

சாந்தாதமா 220௧, பெ.(॥.) தூய முழு 
முதற்பொருள் (சுத்தப்பிரம்மம்) (விசாரசந். 305); 
(ரி) ஐயா போலா. 

[541. 247/2077477 5 த. சாந்தாத்மா] 

சாந்திக்காரன் 42/64/௮௪20, பெ.(.) 
சாந்தியடிகள் பார்க்க; 566 5477220744 
(1.&.5. 11, 154. 

சாந்திகம் காச), பெ. (.) 
1. அரிட்டநிவிருத்தியின் பொருட்டாகச் 
செய்யுங் கிரியை; ா௦20111/910103/ ார1௨ 10 

2110 ௦7 ரஊ௦வ0 வ!.  “சாந்திக 

முன்ணாய கருமத்தின் மன.ம்மைத்தோராமம் 
(திருக்காளாத். 4, 11, 10). 2. திருநீற்றுக்காகக் 

மூத்திரத்தை (கோமயத்தைப்) ஆ(பசு)வின் 
பின்னிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளுஞ் செயல் 

(சைவச. பொது. 169, உரை); ௦140 பொ 

11௦ 196 ௦0 ப்ரிடீ ௦வாடு ௮0ப2160 107 

[6 றா6€02121(4௦0 01 5௮0160 951125. 

ர் 

த.வ. நலஞ்சேர்த்தி 
[5/0 2270/422 த. சாந்திகம்] 

சாந்திகலியாணம் 2௮72(ஷஸ்27௮/77, பெ.(॥.) 
மிகு இளமையில் திருமணம் செய்து 
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கொண்ட பெண் பூப்படைந்த பின்பு விதிப்படி 
கணவனுடன் சேர்தற்குச் செய்யும் ஆரியச் 
சடங்கு : 667௭01 ௦01 ற௦51-ற படா 

௦௦8ப௱ா௱2்0 ॥॥ மர்்றானாக06. 

[சாந்தி - கவியரணாம்/ 

[$61. 24742 த. சாத்தி] 

சாந்திகலை 5572-59 பெ. (.) சிவசத்தியின் 
பஞ்சகலைகளுள் அனுபவஞானம் பெற்ற 
ஆன்மாக்கட்கு விருப்பு வெறுப்புச் சங்கற்பம் 
முதலிய எல்லாத் துன்பங்களுஞ் சாந்தமாகச் 
செய்யுங் கலை (சி.போ.பா. 2,2. பக்.143); 

501766 ௦7 9௦14௦1 12 1௪ உளு ௦4 5 
வர்ர வவ௱5 000 5! 16 1பாட்ப/வார் 

ஒவணறா6 ॥ஈ ர்யரு ம்60 50ப/8, ௦06 ௦7 

,24/702-2௮ 0.3. 

சாந்திகழி-த்தல் 2௧௭௭-4௮/, 4 செ.கு.வி. (3:1.) 
சாந்திக் கிரியைகளால் கிரகம் முதலியவற்றின் 

பீடையைப் போக்குதல்; 1௦ றார் 
௦01/௦ 1165 1௦7 வங ௦0 

[5 பேரி ராரிபா065 071 0௮௦15, 56, 616. 

சாந்திசெய்வான் 247282, பெ.(॥.) 
சாந்தியடிகள் பார்க்க; 566 5270:௪019௮/ 
'சாந்திசெய்வானுக்கு விருத்திக்காக அடுத்த 

பூமீ”(74.8.1. 7). 
[சாந்தி 4 செப்பான்/ 

சாந்திமுகூர்த்தம் 2௮72-77 பப4172/77, பெ.(.) 
சாந்திகலியாணம் பார்க்க? 56௫ 
52/701421/4/72/77. 

சாந்தியடிகள் ோஸஷ்சரச பெ.(ா.) 

கோயிற்பூசகன் (1.&.5.11. 136); 18ற!6 

01651. 

[சாத்தி - அடிகள்] 
சாந்தியடை 2474-௪4 வி.(5.) (-அடைய, - 

அடைந்து) (ஒருவர் இறந்துபோனதற்காக 
வருத்தம் தெரிவிக்கும் முறையில் கூறும் போது) 
(ஆன்மா) அமைதியில் நிலைத்தல்; (8/௨ 
[61௨100 1௦ 16 0620281120) "25 (ஈ 06௨0௨. 

'தலைவருடைய அன்மா சாந்தியடைய 
ிராரத்திக்கிறோரர் 

[சாந்தி - அடை 



சாந்தியத்தகலை 

சாந்தியதீதகலை £சாஷ்சர்/-4௮௮ பெ.(1.) 
சிவசத்தியின் பஞ்சகலைகளுள் அனுபவ 

ஞானம் பெற்று விருப்பு வெறுப்பு முதலிய 

எல்லாத் துன்பங்களுஞ் சாந்தமாய் நின்ற 

ஆன்மாக்கட்கு அத்துன்பங்களை முற்றும் 

ஒழியச் செய்யுங் கலை (சி.போ. பா. 22 பக்.143); 

(52148) 80௭6 ௦7 8௦4௦1 10 116 ௨0௨06 01 

8/2 யர் க்ஷி வி (6௨ ர்பாட்பிலார் 
ஒள (6 18 யிட ர்06ம் 50ப[5 006 ௦7 ,02/722- 

24) 0.3. 

[சாந்திபுத்த-கலை] 
[5/ம. சோரி *௪ப்1௪ 2 த. சாந்தியதீத] 

சாந்தியதீதம் கா௭்ர_-ச//௭7, பெ.(॥.) 
சாந்தியதீதகலை பார்க்க; 866 527௭) 

௮1//21௮7 

சாந்தியதீதை சார்ச்] பெ.(ஈ.) 
சாந்தியதீதகலை (சி.சி.2, 74, சிவாக்) பார்க்க; 

566 5சாபட்)_-சப்124௮௪/ 

சாந்தியாதீதம் காஷ், பெ.(॥.) 
சாந்தியதீதகலை (சி.சி.2, 74, சிவாக்.) பார்க்க; 
566 8அரரு்ட்ப-சப்[244/4 

சாந்திரம் 5காள்27, பெ. (॥.) 1. நிலவுத் 

தொடர்பானது (சந்திரசம்பந்தமான து); 1791 

கர்ம நகார்வாக 1௦ 11௨ ௱௦௦ஈ. 

2. சந்திரகாந்தம் (வின்.) பார்க்க; 586 
5707242170). 

[5/4 2ய2 2 த. சாந்திரம்] 

சாந்திரமாதம் 5கார்ச-௱287, பெ.(॥.) 
சைத்திரம், வைசாகம், சியேட்டம், ஆஷாடம், 

சிராவணம், பாத்திரபதம், ஆசுசீம், கார்த்திகம், 

மார்க்கசிரம், புஷ்யம், மாகம், பால்குனம் என்ற 

சந்திரகதியைக் கொண்டளவிடப்படும் 
பன்னிரு மாதங்கள்; |பா£ா ௦ 12 1 

ஈபாற்கா பா12., 2௪/ப712777/ /௮/௦2227, 

௦1/62/2717, 2275 212/77, ௦2/72/2027, 

02///72,02/2/77, 20௦ ப1/22/7, 621/2, 
[772/2012_/7,  ஐபலா1, 72217, 

0௮மாசா_. "சாந்திர மாதங் குரு 
்தமாகும் (விதான. குணாகுண. 80), 

சாந்திரமானம் £சாப்2-727௪௱, பெ.(ஈ.) 
நிலவின் வளர்ச்சியைக் (சந்திரகதியைக்) 
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கொண்டு மாத, ஆண்டுகள் அளவிடும் முறை; 

_/810 ௦7 ௦8/02 ௦5 ௨௭0 34௨215 
ர 11௨ ௱௦வாவா![6 07 116 ௱௦௦. 
'சாந்திரமான பட்சம்புற்றிக் கூறினான் “(சவக. 
492, உணர. 

த.வ. நிலாக்கணிப்பு 

[சந்திரம் 25 சாந்திரம் - மானம்] 

சாந்திராண்டு 2௧7௭2721, பெ.(ஈ.) நிலவைக் 
(சந்திரகதியைக்) கொண்டு அளவிடப்படும் 
ஆண்டு (யாழ்.அக.); பாகா ௩. 

சாந்திராயணம் காள்/௪0௮/7, பெ.(॥.) 

வெள்ளுவா தொடங்கி காருவா வரை 
ஒவ்வொருபிடி சோறு குவறத்தும் காரூவா 
தொடங்கிப் வெள்ளுவா வரை ஒவ்வொரு பிடி 
மிகுதிப்படுத்தியும் உண்ணும் நோன்பு; 
90124௦ ௫ங/1851100 ௦0016 ௱ச் ௦௱௱ள௱ா0 

11௦ 16 1ப| ௱ா௦ுா, 116 1000 6வா0 

ொர்/்ஒம் வேரு ஷோ நோ ௦6 ஈவா ர1ப! 

பொ 6 0216 1004 8ா01100688560 

ரி ராணா போர 0௦ மர்மச். 

[5/5 22-02௮/212 2 த. சாந்திராயணம்/ 

சாந்தோக்கியம் 5222௫௮, பெ.(॥.) 
நூற்றெட்டுச் சிற்றிலக்கியங்களுள் 
(உபநிடதம்) ஒன்று; 8 ப02௧0, 006 ௦7 108. 

[5/ம். 727-000 2 த. சாந்தோக்கியம்] 

சாப்பா 52௦24, பெ.(॥.) 1. முத்திரை; 518, 
565(. 2. மத்தள வாத்தியத்தில் ஒவ்வொரு 
கெத்தின் முடிவையும் காட்டி அதன் 
தொப்பையில் அடிக்கும் அடி; (றாப5.) 16 
௦௦பொ0 81016 ர உவா ஈவார் ௦7 

பா-ிஷ. 

/0. 772022 த. சாப்ப] 

சாப்பாய் 22௦,22), பெ.எ (801.) முழுதும்; பர்௦டு, 
ராவி. சொத்துக்கள் சாப்பாயம்ப் 
பேோப்விட்டன (௨.௮, 

சாப்பிரா மரக, பெ.(॥.) சிறுமரவகை; . 
81௦1. 5.1. 83% ௦ாவி86. 

[7. /207௮/22 த. சாப்பிரா] 

சாப்பு' 82௦௦0, பெ.அ.(௨0.) 1. பகட்டுப்புனைவற்ற 
(ஆடம்பரமற்ற); பா௦518ா139110ப5, றவ. 
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தவன் மிகவம் சாப்பாயிரு.ப்பவள் 
2. நேர்மையான; (6.9.) 12/-௱॥ா060. 

சாப்பு” 82௦௦0, பெ.(ஈ.) படி (நகல்); (0.0.) 0000 
(1௮5011. 

[5/0 5472 த. சாப்பு] 

சாப்பு” 82௦20) பெ.(1.) துழுக்கி (துப்பாக்கி)ச் 
சாப்பு; 0பா!௦௦4, 16 000 01 8 பொ. 

த.வ. அமுக்கி 

[௦1 07202 5 த. சாம்] 

சாப்பு” 22௦20, பெ.(1.) கடை; 8006. 

[6.5/00 5 த. வாம் 2 சாப்/ 

சாபல்லியம்!' 522௮/ந2/7, பெ.(.) பயனுள்ள 
தாகை,; 1£பர(ரீப 1255. “அவன் சன்ம சாபலிலிப 
ண்றோ (சிவர. மறலிிபுதீதர. 16). 

[5/0 52௦7-௮௪2 த. சாபல்லிபம்/ 

சாபல்லியம்” 5௪2௮௫, பெ.(1.) சாபலியம் 

பார்க்க; 866 5222/௮/77. 

[5/1 5207௮௪ 5 த. சாபல்லியம்/ 

சாபலம்' சம, பெ.(1.) வானகணித 

வாக்கியவெண்: ௨॥௱8௱௦!/5110 60ப8110 

(517௦1.). 

[5/0 ப/2-௦/௮௪ 5 த. சாபலம்] 

சாபலம்” 2௮௦௮௮, பெ.(॥.) 1. விடாப்பற்று; 

0651518௭௦6, ரி காரார். 'தன் 

சாபலாதிசயத்தாலேயும் ” (ஈடு, 4, 2 பர.) 

2. எளிமை: 01800ரி1பா௨. “தந்தையோ 

ரழிந்துபோன சாபலங்கண்டு வெம்” (பாரத. 

இரை. 23. 

[5/ம் 2204௪ 2 த. சாபலம்] 

சாபலியம் 52௦௯௮7, பெ.(ஈ.) நிலையில்லா 

மனம் (கொ.வ.); 1104871655. 

[9 2402-2 5 த. சாபலியம்] 

சாபனை 52௦௮7௮ பெ.(.) சாவம் (வின்.); போ58. 

[8ம் 50௮122 த. சாபனை] 

சாபா ௪௪௦௪ பெ.(.) சாப்பா பார்க்க; 586 

52004 

[பீ ௦040.22 சாப்பா 2சபார 

சாபாகாகிதம் £52.2-(20//2/77, பெ.(॥.) 

முத்திரைக்கடிதம் (இ.வ.); 5180 080௦1. 

[சாப்பாஃகாகிதம்] 

[0 024௦22 த. சாபா] 

சாபாகானா 52௦௪27௧ பெ.(.) அச்சுக்கூடம் 

(இ.வ.); நாரா! ௦41106. 

[ப. வி: த. சாயா சாபா - 0. 447௪02 
க. கானா] 

சாபாலம் 52௦௮27, பெ.(॥.) நூற்றெட்டுச் 

சிற்றிலங்களுளொன்று; 8 2475202016 01 

108. 'நற்சாபால முறைத்த பலன்” (சேது: 

(மங்கு, 45), 

[5௩/௪௦ த. சாபாலம்] 

சாபாலன் 542௮2, பெ.(1.) ஆட்டுவாணிகன் 

(பிங்.); ௦06 ர௦ 06215 1 866]. 

[5/1 /259422 த. சாபாலன்/ 

சாபானுக்கிரகசக்தி 82௦27ப-/-/7272- 2200] 
பெ.(ஈ.) சவிக்கவும், வாழ்த்தவும் வல்ல ஆற்றல்; 

௦௦67 10 ௦போ5௨ 07 01688, 86 006 44118. 

[5/1 52027௮7ப/-0/2/௪ * த. சாபானுக் 

கிரகசக்தி] 

சாபாசு 55௦25௨, பெ.(ஈ.) 'மிக நன்று' என்னும் 

குறிப்பு; 66. ஈ ௦0 ௨00௮2 161 006. 

த.வ. வல்லே, வலே 

[ப. ௮72ம்2௨/7 2 சபாஷ் 2 த. சாபரசு/ 

சாபிதா 540/2, பெ.(ஈ.) சாப்தா பார்க்க; 566 

522127. 

சாபீத்து 22௦/0, பெ.(.) எண்பித்தது; (0.6) 

(44 நா்ப்ோ் 16 றா௦/௨0, 6518014860, 8 வா 

௦11206 0 008106. 

[பீ. 52ம்/12 த. சாத்தா : 

சாபேட்சம் 5205/2௪7, பெ.(ஈ.) ஒன்றை 
சார்ந்(அபேட்சித்)திருப்பது; 18௪1 ஈர்/௦் 15 

000ொர். "இந்திரிய சாபேட்சம்” (௪௪8 

அசாறவ:7 சியாக.) 

[5/0 52045௪ 2 த. சாபேட்சம்] 



சாபேட்சை 

சாபேட்சை 82௦575) பெ.(1.) தீராத வாஞ்சை 
(யாழ்.அக.); 1152112016 06515. 

[5/1. 5240545622 த. சாபேட்சை] 

சாம்பிராச்சியம் 5312/2200/2/77, பெ. (॥.) 
சாம்ராச்சியம் பார்க்க 566 5/777220/)/2/77, 

முத்தி பெனறுமோர் சாம்பிராச்சிய முழுது 
முது” (பர்போத. 45, 73). 

சாம்பிராணி 527/7 பெ.(1.) 1. குதிரைகள் 
அதிகமாக வாழும் தேசங்களுட் சிறந்ததான 
ஒரு நாடு; 8 01811011 1/4௮/௮0௦8 18௦05 10 
[5 1௦௭565. 'காம்போச மாரியஞ் சாம்பிராணி 
கபம் முன்னான துரங்கும் “(திருவரலவா; 27 75). 
2. பரங்கிச்சாம்பிராணி பார்க்க; 862 

0௮/௮/4/00௮/710/2/. 3. ஒரு வகை மரம்; ஈ!11௮ 

1166 01 &4/0௨.1. 1, நவா 0(0/லாப்ப/(௦58. 

4. ஒருவகை மரம்; ௦6820! 1186, 8.17., 8ல் 
௦620. 5. நறுமணப்பொருள் (பதார்த்த. 
1072); 181//௦8ா56, 01௦8௮ாப௱, பபற 

௦82011. 6.மூடன்; 1620, 0000 100 ஈ௦1100 

161104. 

/1///3:. 52717277/ 2 த. சாம்பிராணி] 

சாம்பிராணித்தாபம் 2சரதரகரட்ட்/0/0௮/77, 
பெ.(॥.) கோயிலில் புகைக்கும் சாம்பிராணிப் 

புகை; 11801௮11 5௱௦16 ௦7 கா! 0௦656, 85 

9 ௦110. 

[சாம்பிராணி - தூபம்] 

சாம்பிராணித்தைலம் 5க௱2ரசரட்ட/௭/2, 
பெ.(॥.) சாம்பிராணியினின்று வடிக்கப்படும் 
தைலம்; 8 601008! ௦1 ஞர்ா8௦160 *௦௱ 
௦2௦. 

[சாம்பிராணி 4 தைலம்] 

சாம்பிராணிப்பட்டயம் 527127212௦. 
2௮/27/2177, பெ.(॥.) சாம்பிராணித் தூபமேற்றிப் 
போற்றப்படுவதும் கோயில் முதலியவற்றிற்கு 
உரியதுமான கொடை ஆவணம் (தான 
சாசனம்) (வின்.); 0660 ௦74 91711௦ (66, ௭4௦. 
௦ா656/60 ஈர் ௧௦16-0 வர்பாரா 6. 

[சாம்பிராணி - பட்டயம்] 

சாம்பிராணிப்பதங்கம் 54/770//2ட்௦- 
220௮/1௮17, பெ.(ஈ.) 1. சாம்பிராணியைப் 
புகைத்தெடுத்த மருந்துப்பொடி; 8 6௦0௮] 
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௦௦102 07 5011011160 ௦8201 8௦6. 
2. நறுமணப்புகை வகை; 9 8௦16-0 வரப 
௦ர்ாலா(0௦னா56. 

[]8௮. 547772/7/70/271422-த. சாம் ரோணி தங்கர்] 

சாம்பிராணிபோடு--தல் £2710/270,220/0-, 

20 செ.கு.வி.(3.1.) 1. நறும்புகையிடுதல்; 1௦ பா 
0 ௦06 1௦8156. 2. வெறியேற்றம் ( ஆவேசம்) . 
வரச்செய்தல் (கொ.வ.); 1௦ 11016 16 0250லார் 

018 8ரா!*௦ 8௨ ற6ா50ஈ 64 பாரா 
வா ா௦னா66. 3. புகழ்தல் (கொ.வ.); 1௦ 12144, 

08156. 4. தூண்டுதலைச் செய்தல் (கொ.வ.); 
(௦ 1151192146, 10116. 

[சாம்பிராணி - போடு] 

[5ம் 5௮/77727/2 த. சாம்பிராணி] 

சாம்பிராணிவத்தி 2சரதர்சரட்டசம்] பெ.(1.) 
ஊதுவத்தி; 1055 5110, 106156 5101. 

//7௮/2/ 5477277777 த. ௭ார் ரொணியத்தி] 

சாம்பேசம் 5271225௮77, பெ.(॥.) பதினெட்டு 
துணைத் தொன்மங்களுள் ஒன்று; 9 
56000080ு றபா82, 06 ௦7 18 ப௪௫- 

ிப721217, 0.1. 

[5/1. 52/77.02-4/52 2 த... சாம்பேசம்] 

சாம்ராச்சியம் க௱ச20ந்சா, பெ...) 
1. முற்றாளுமை (ஏகாதி பத்தியம்); 5016, 
பார்ங்னா$வ| 50ஙவராடு. 2. பெரும் பதவி; 

5பா௨௱6 81916, ௨%௮/1௨௦ ற௦0511/08. 

“சேத்வ சாம்ராச்சியத்திற்கு முடிசூடி 
பிருக்க.ப் பெறுவாககர் (ஈடு. 4 4 77) 

த.வ. போரசு 

[5/1. 54/77-720/2 2 த. சாம்ராச்சியம்] 

சாமக்கிரி 2௧77௮00/7 பெ.(1.) 1. கருவிகள் (அ) 
பொருட்கள்; 14705 ௦ ஈ௮46/515 1௦௦0௨0 10 
2 00088101. 2. உணவுப் பண்டம் (கொ.வ.) 

10௦0 81பர75, றாக51015. 

[5/4 5௮௪272 த. சாமக்கிறி] 

சாமக்கிரியை 2௧77௮0 பெ.(.) சாமக்கிரி 
பார்க்க 8566 52/772-/-/0/7 

சாமகண்டர் 8271௪-/௪/௪7 பெ.(ஈ.) கருங் 
கழுத்துடையவராகக் கருதப்படும் சிவன் 
(நீலகண்டமுடையவர்) 8/9 95 61801- 



சாமகம் 

11௦2160. சாமகண்டாத மாலயம் புகுவித்தரோ 
(திருவி. வையி! 73). 

[5ம் /2/772/21079 2 த. சாமகண்டா] 

சாமகம் 8471௪4௮/7, பெ.(11.) சாணைக்கல் 

(யாழ்.அக.) எ 51006. 

[5/4 52772122 த. சாமகம்] 

சாமகலியாணி 53772௮23/ பெ.(1.) பண் 
வகை (பரத ராக. 103); 3 806014௦ ௨௭௦ ஷ்-(/06. 

(ப5.). 

சாமகன் 227௭௪, பெ.(ா.) சாமவேதி 1 

(கொ.வ.) பார்க்க; 566 54772-124: 

/5/ு். 5272-72 2 த. சாமகன்/ 

சாமகாலம் £4772-6௮௮/77, பெ.(1.) வற்கட 
(பஞ்ச)காலம்; 11185 ௦4 186. 

[சாம-காலம்]/ 

[5/7 /527722 த. சாமம்] 

சாமகானம் 52477௪-627௮/7), பெ.(.) சாமவேதம் 
பாடுகை காரா ௦17 8271௪-7205, 

சாபகானஞ் செய்தவர் காலயம் (கருவிளை: 

ப/ரகுயர. 407. 

[8/ம் ௧௮77௮74212 2 த. சாமகானம்] 

சாமகீதம் 53/772-/4277, பெ.(1.) 1. சாமகானம் 

பார்க்க 866 8௪-27. 2. இசை 

(சங்கீத)ப்பாட்டு & ஈப510௦வ! 01606. சாமகீத 

மற்றுமொன்று சாமிநன்கு பாடினான் (சீவக. 

20.25), 
சாமத்தியம் 54ர1௪/:277, பெ.(1.) சாமர்த்தியம் 

(இ.வ.) பார்க்க; 562 22712/11)/4/77. 

[8/4 சகராளப)௪ 2 த. சாமர்த்தியம்] 

சாமத்துரோகி 5க௱௪-/-ப72// பெ.(1.) கொடிய 

வஞ்சகன் (இ.வ.) (பஞ்சகாலத்திற் துரோகஞ் 

செய்பவன்); 010௮), (16௮09௦ ப5 06150, 85 

௦௦ ௦ ௦௱௱ர்க ஈ்ள்௦ப5 ரொ ரர மறக 

௦11846. 

சாமர்த்தியக்கலியாணம் £கக/2- 

27௮77, பெ.([.) 1. பெண் பருவமடைந்த 

போது செய்யப்படும் சடங்கு (]) 66௦13 

ஊார்ாறஉெி ௦ செவ படு. 

2. சாந்திகலியாணம் பார்க்க; 566 57/1 

2//2/72/77. 
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[சாமர்த்தியம் கலியாணம்] 

[51 ௪௮77௮0:2 2 த. சாமார்த்தியம்] 

சாமார்த்தியம் 5477௮10௮77, பெ.([.) 1 திறமை, 
திறன் 516/1, 8041. 2. பூப்படைகை () 

பம் 650௦8006 01 8 011. 

[5/0 527727170௪ 5 த. சாமாத்தியம்/ 

சாமர்த்தியமா-தல் 52/77அ11//2777.2-, 

6 செ.கு.வி. (:1.) பூப்படைதல் (1) 1௦ ௨1141 

பம். 

த.வ. சமைதல், நிறைதல், பருவமடைதல் 

/காமாத்தியம்- அ] 

[85 54772707)/௪ 5 த. சாமாத்தியம்] 

சாமர்த்தியன் £477௮1%:௪, பெ.(1.) சமர்த்தன் 
(வின்.); 51617 ௦80. 

[5ம் 5௪271௮1072 2 த. சாமாத்தியன்] 

சாமரபுட்பம் 8477௪/௪-௦பஹ்௮, பெ.(॥.) 

1. கமுகு; 8160௨ றவ. 2. மாமரம்; ௱வா0௦ 

(166. 

[57ம் 227௮72-0502 2 த. சாமரபுட்பம்] 

சாமலிகபத்திரம் 22/772:/42-,2௮1/172/77, பெ.(॥.) 

வாணிகக்குழுவினர் கூடிப் பங்குப் 

பொருள்களைப் பற்றிச் செய்து கொள்ளும் 

உடன்படிக்கையாவணம் (சுக்கிரநீதி. 94); 

200௨௭௬ ரா 1௦ 16 88165 ௦1 1௦ 

ஈட 07 8 11206 பபரி0. 

[55 222422 த. சாமலிகம்] 

சாமவேதம் 54௭1௪-06/௪/77, பெ.(॥.) நான்கு 
வேதங்களுள் கீதநடையான மூன்றாம் வேதம் 

-(திவா.); 16 164௨ ௦7 16 10பா 46095 

௦௦50 ௦4 காக 68560 ௦ ௩65. 

[5/0 52772-/209 2 த. சாமவேதம்] 

சாமவேதி 54772-0௪0/ பெ.(.) 1 சாமவேதத்தை 

முதலில் படிப்பதற்கு உரிமை கொண்டவன்; 

0650 860 1௦ 51பநே 582-60௭ 1454. 

2. சாமவேதமுணர்ந்தோன்; ௦6 8/௦ 185 

51ப0160 (௨ 588௱9-௩608. “சநீ்தோகளன் 

பவாறிய வைற்தழலோம்பு தைத்திரியன் 

சாமவயேதி (திவ். பொர்பதி! 5 5, 97. 

[8/4 ௪௮72-6200 2 த. சாமயேதி] 



சாமளாதேவி 

சாமளாதேவி 54/712/2-/20 பெ.(॥.) சாமளை 
பார்க்க; 566 547722. 

[5/6 ௮240 2 த. சா] 

சாமளை 522/5 பெ.(॥.) கருநிறமுடைய 

மலைமகள்; (82ம், 85 ளா ௦04 0௮-06 

௦௦ல். “சாம்பவி சங்கரி சாமனை 
(அபீரோமி 20) 

த.வ. கரும்பச்சையம்மை 

[அம் ௧௮71௮2 2 த. சனை] 

சாமாசி 54772௦ பெ.(ஈ.) 1. நடுநிலையாளன் 
(மத்தியத்தன்); ஈ௦௨01/210, 80்210.2. தூதன் 

(வின்.); 655808, 803. 3. சுற்றாய்வு, 

கலந்தாய்வு (ஆலோசனை) (யாழ்.அக.); 

0௮௮1௦. 

[5/ம். 52774/42 2 த. சாமாசி] 

சாமாசிகம் £காச/2?, பெ.(॥.) நடுநிலை 

(மத்தியஸ்தம்); 200/204௦, 60/2௦. 

சாமாஞ்சி சற் பெ.(॥.) சாமாசி 3 
(யாழ்.௮க.) பார்க்க; 566 82/7725/ 

சாமாதி 827௪4 பெ.(ஈ.) சாமாசி (5) பார்க்க; 
566 547725 

சாமாநதி சாசர் பெ.(॥.) பச்சையாறு 
(நாமத்ப. 528); 16 ஙா 0220-27, 

[சாமா--நதி] 

[5/1 27/47724 2 த. சாமா] 

சாமாரத்தியம் சே௱சாஞ்சா, பெ.(ஈ.) 
சாமாத்தியம் (கொ.வ.) பார்க்க; 566 
52/17/1127. 

சாமால்பண்ணு-தல் £க7ச-௦௪0ய, 12 
செ.குன்றாவி.(4.(.) பொதுக்கட்டுதல்; (௦ 
0600514 கர் உ௱உ௦(21௦, 

[சாமால் பண்ணா 

[/7. 5௮1ம்/௮/724 2 த, சாமால்] 

சாமான்' 542, பெ.(.) (ஒர் இடத்திற்கு 
எடுத்துச் செல்லக்கூடிய) அன்றாடப் 
புழக்கத்துக்குத் தேவையான பொருள்; ஒரு 
செயலைச் செய்வதற்குப் பயன்படும் பொருள் 
ாவாப4801பா60) 90008; 81110165: (66. 
மரச சாமான்கள் விற்கும் கடை: வெள்ளை 
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படிப்பதற்குத் தேவையான சாமான்கள் 
சாரங்கிளிட்டாயா. 

த.வ. பொருள் 

[. ௪௮7472 த. சாமான்] 

சாமான்” 224772, பெ.(.) பண்டம் (கொ.வ.); 
000045, 1பாாம்பாட, வர/025. 

[(. 5௮7௮27 5 த. சாமான்] 

சாமானட்டவணை £$47720-2//2021௮ பெ.(£.) 
சரக்கு அனுப்புவோன் அவற்றை ஏற்றுக் 
கொள்வோனுக்கு அனுப்புஞ் சரக்கு விவரச் 
சீட்டு; (ஈரல். 123) ௩௦106. 

[சாமான் அட்டவணை] 

[(/. 54/772172 த. சாமான்] 

சாமானம் 5247727277, பெ.(.) சாமான் (இ.வ.); 
210016. 

/சாமான் 2 சாமானம்] 

சாமானாதிகரணியம் 5௮77272/54/21ற௮7, 
பெ.(॥.) சமானாதிகரண தொடர்பு (சம்பந்தம்) 

(வேதா. சூ. 117, உரை); 52/772/720427202- 

527770471/2/77. 

[5/ர. சாகாக் 2 

க. சாமானாதிகரணியம்] 

சாமானிடாப்பு சா௱சா//20௦2ப, பெ.(ஈ.) 
சாமான்களின் விவரப்பட்டிகை (புதுவை 
வழக்கு); ஈாவார்௦ரு 017 00008. 

சாமானியசுரம் 8கா2ரட்2௪-2ப7௮77, பெ.(.) 

ஒரு வகைக் காய்ச்சல் (இ.வ.); 9208. 

/சா.மான்யம்-சரபம்] 

[5/1. 5477270/22 த. சாமாணியம்/ 

சாமானியம் க௱சரந்சா, பெ.(ஈ.) 1. பொது 
௦ேோு௱ா655, பாம, 000. 1௦ 1௦௯௭. 

2. ஏழு பதார்த்தங்களுள் ஒன்றானதும் 

நித்தியமாய் ஒன்றாய்ப் பலவற்றில் ஒருங்கு 
சேர்தலையுடையதுமான சாதியென்னும் 
பதார்த்தம் (தருக்கசங்.2); 0௨02வ!(1ு, 
ரொ௱ு௦ா ௦8180161151105, 0005106760 

வி, ௦06 வாரி ௦௦060160 மர்ம 

56/61வ] 001608, ௦16 07 58 றஎர்கா*2. 

0.1. 3. பெறுதற்கு எளியது; 11194 41௦4 15 683) 



சாமானியன் 

௦4 எவரால். 

"சாமாணியமுங் 
செய்கிறேன் (வின். 

த.வ. பொது 

[5/4 54772/7/2 2 த. சாமாணியம்] 

சாமானியன் 277202, பெ.(1.) 1. இயல்பான 

ஆற்றலுடைய (சாதாரண சத்தியுள்ள) 
மனிதன்; ஈா8ா 04 ௦0௫ 080௨01ந/. 2. தன் 
சாதியில் மட்டமானவன்; 061501) ௦041௦8 [8௩ 

1॥ ௮ 09516. 

4. முழுமை; ௮, 9//௦1/6. 
கொண்டு வுற்தாறி 

த.வ. பொதுவன் 

[8/1 ௧௮77270)2 2 த. சாமானியன்] 

சாமானியை 2சரசரற்த! பெ.(॥.) குணம் 
செயல்களாற் பிரிக்கப்பட்ட மூவகைப் 
பெண்டிருள் ஒருவகையினர் (சுக்கிரநீதி. 212); 
௦6 ௦4 (6 11766 18005 ௦7 ௧௦௱ 085860 
2௦௦01040 1௦ ௨! ௦781௨௦1எ 810 000ப௦. 

[5/0 ௪௮772772 * த. சாமாணியை/ 

சாமி! 8கர/ பெ.(.) 1. கடவுள்; 1.00, 16 

பராஉ வார. 2. முருகன் (பிங்.); 

11 பாபா. சாமி தூதை ” (தேவா; 40, 9), 

3. அருகன் (பிங்.); கரகர. 4. தலைவன்; 04167, 

சளி. சரி நன்கு பாடினான்” (சீவக. 

2035). 5. குரு (பிங்.); பாப, 5றர£11பவ! 

6௦6010. 6. மூத்தோன் (திவா.); 61067, 

561101, ௨1067 மா௦1னா. 7. மதிப்புறவு 

(மரியாதை) அன்பு முதலியன குறித்து ' 

அழைக்குஞ் சொல்; 8 (6£௱ ௦1 650 600ப| 

200655, ௦7 ௨0௦. 

[2ம் 5௮/2 த. சாமி] 

சாமி” 5அர/ பெ.(ஈ.) தலைவி (பிங்.); !௮0, 

151655. 

[5/4 ௮அர7ர7/ 2” த. சாமி] 

சாமி” 237/4 பெ.(ஈ.).1. பொன் (பிங்.); 9010. 

2. செல்வம் (சூடா.); 14/6௮. 

[5/4 222 2 த. சாமி] 

சாமி ரர பெ.(.) சாமை () பார்க்க; 566 

522/714 ் 

சாமிகாரியம் சர்கிற்கா, பெ.(£.) 

1. முதலாளியி (எசமான)னுடைய வேலை; 

290 சாமியம்” 

2519 6ப511௦55. "வகா தமக்கெலாம் 
சாரரிகாரியபேோ பெலம்' (கு.மரே. ௪த. 257, 
2. தெய்வத்தின் வேலை; 0005 0ப511655. 

[சாமி * காரியம்] 

[ம் 4477/5 த. சாமி] 

சாமிகும்பிடு-தல் சஅரட்்பா்/00/-, 20 

செ.கு.வி.(௩.1.) 1. கடவுளை வழிபடுதல்; 1௦ 

5 8 06117. 2. தெய்வ வழிபாடு 
நடத்துதல் (எங்களூர். 95); 1௦ 0௦0பே௦ (6 

வற ௦7 8 ஷெட், 

[சாமி - கு.ம்பிடு-/ 

சாமிசெய்-தல் 8271/53-, 1 செ.கு.வி.(1.1.) 
1. வற்கட (பஞ்ச)கால முதலியவற்றில் 
தேவதைகட்கு திருவிழா (உற்சவம்) நடத்துதல்; 

(2) (௦ ௦6101816 1௨511! 10 புரி/௮06 0411/௮5 

று ய்றாஷ ௦7 81010255 25114870௦6 610. 

[சாமி * செய்-,/ 

சாமித்துரோகம் 24/71/4724, பெ.(॥.) 
முதலாளிக்கு இரண்டகம் (எசமானத் 
துரோகம்); 11680௫... 'சாமித்துரோகளு 
செய்த “(இரா.மநா. 44-௧1. 773. 

[சாரதி - துரோகம்] 

சாமிநாதன் £க௱ாசச2, பெ.(॥.) முருகக் 

கடவுள் (சிவனது குரு) இறைக்குருவன்; 
11பாபட2ா, 85 116 போப ௦4 5/9. 

த.வ. இறைநம்பி 

சாமிபோகம் $.27/77/0092/77, 

சுவாமிபோகம் (0.6.) பார்க்க; 

$(/1/2/77/2042/77. 

பெ.(ஈ.) 

56௨ 

சாமியம்' 27௮77, பெ.(.) உணவு (போசனம்) 

(யாழ்.அக.); 10௦0. 

[5/4 சா 2 த. சாமியம்/ 

சாமியம்* கந்தா, பெ.(॥.) ஒப்புமை; 
6259௱01/௮0௦௦, 60 ப. 

[$1. கசா 2 த. சாமியம்] 

சாமியம்” சுந்௪ா, பெ.(ஈ.) சுவாமியம் (₹.7.) 

பார்க்க; 566 5ப1/2/774/:2/77. 

[50ம் உகார 2 த. சியம்] 



சாமியன் 

சாமியன் 572, பெ.(.) பிறர் கடனுக்கு ஈடு 
நிற்போன் (யாழ்.அக.); ௦06 4/௦ 518௭05 

பாஷ் 10 ௨௦1௦5 0601. 

சாமியாடி கற்கச் பெ.(ஈ.) தெய்வம் 

ஆவேசிக்கப் பெற்றவ-ன்-ள் (இ.வ.); 8 வெரி - 

வொ. 

த.வ. மருளாடி 

[சாமி ம் ஆட] 

சாமியாடு-தல் 2271/)-23/-, 5 செ.கு.வி.(3.1.) 
தெய்வாவேசத்தால் குறி சொல்லுதல் (கொ.வ.); 
1௦0 08006 பா 52 08 வோ ௦ 

0௫ 80 0146 030ய/27 ॥66000565. 

த.வ. மருளாடுதல் 

[சாமி * ஆடு-, , 

சாமியார் 8க௱ற்ச், பெ.(॥.) 1. துறவி 
(சன்னியாசி); 56091௦. ஊருக்கும் புதிதாக 
வந்திருக்கு.ர் சாமியாரின் மகிமையைப் பறறி 
ஏங்கும் பேச்சு. 2. பாதிரியார்; 01610, 
வா றல். சாமியாரிடம் பாவமன்னிப்புக் 
கேட்டான். 

[சுரமி 2 சாமியாரா! 

சாமியோடு 528-220, பெ.(ஈ.) ஒரு வகை 

ஒடு; (1487) 8140 ௦7 116, 

[சாமி - ஐடு/ 

சாமிலாத்து க௱ர்ச//0, பெ.(ா.) தனித் 

தனியாகப் பிரிக்கப்படாமல் ஊர்ப் பொதுவாக 

துய்க்கப்பட்டு ஆவணவாயிலாகஇன்னாருக்கு 

இவ்வளவென்று வரையறுக்கப்பட்ட விளை 

நிலம்; (௩.1) எரி20௦ 1௨௦ ௪0 1 ௦௱௦, 

6 றா௦பே௦6 வாடு எார0/60 11 8060௦71160 
512165. 

[0. விகா7/2/2 த. சாமிலாத்து] 

சாமிலாத்பஞ்சர் 527/௪/-,2௪72௮, பெ.(ஈ.) 

சாமிலாத்து பார்க்க; 566 52477/20/0ப, 

[0. விளார் ம்? த. சாமிலாத்டஞ்சா]] 

சாமீகரம் சரசா, பெ.(ஈ.) பொன் (பிங்: 
00100. 

[5/4 2ானா22 த. சாமீகர.ம்] 

300 சாமோபாயம் 

சாமீபம் 8477௮7, பெ.(ஈ.) 1. அண்மை, அருகு 

(சமீபம்); ா௦்ராடு, ஈ௦வா858. 2. நான்கு 
பதவிகளுள் கடவுளை அணுகியிருக்கும் 
நிலை; (581/2) (16 81916 014 660 ஈா 1௦ 
00, 006 ௦074 10பா 0818, 0.5. “சராம்ப 

தொண்டா பெருமாளே” (கிரு. 7740), 

சாமீன்கத்து சக௱-/௪0,  பெ.(ஈ.) 
சாமீன்பத்திரம் (வின்.) பார்க்க; 566 3277- 

9௮11172177. 

சாமீன்தார் 587712, பெ.(ர.) பிணையாளி; 
பாஸ், 0௮. 

சாமீன்பத்திரம் 547/7-௦௮/0427, பெ. (॥.) 
பிணைச்சீட்டு; 8௨௫-௦00, 081-0௦0. 

[0. 2] 5 த. சாமின்] 

சாமுசித்தன் 2271035420, பெ.(1.) முற்பிறவி 

நல்வினையால் ஞானத்துடன் பிறந்து 

சிவனிடத்தில் பத்தி செய்வோன் (சி.சி. பாயி. 

3, சிவஞா.); 060166 074 5ஙக மர் 16௦ 
ஊர்ச் வொ 1௦ 16 ராரிபனா௦6 ௦4 

5 ௨1010 ப5' 06605 11 றா! ப5 மார். 

[5/1 52/77-5/0017- 5 த. சாமுசித்தன்] 

சாமுத்திரிகம் 5க77ப/4//4477, பெ.(1.) மெய் 

இலக்கண நூல்; 51000௦, 81 ௦1 

ார்னீறான்ார றவ ௦ 6 0௦0. 

த.வ. உறுப்பமைவுநூல், மேனி இலக்கணநால் 

[5/1. 5477ப-017422 த. சாழுத்திரிகம்] 

சாமுத்திரிகாலட்சணம் 54/77/0742 
/௮/222/7, பெ.(॥.) பெண்ணுக்கோ 

ஆணுக்கோ இருக்க வேண்டிய அங்க 
அமைப்பு; இர51௦! 128ர்பாக5 ௦74 8 0௨பமிரீபி 

றொ 0 ஈ௭௦6௦௱௦ ரானா., இரா. 

த.வ. மேனி இலக்கணம். 

சாமுத்திரிகை கீ2ரரபா/  பெ.(ஈ.) 

சாமுத்திரிகம் (வின்.) பார்க்க; 566 
522/77ப//1//192/77. 

சாமோபாயம் 2௦2௮77, பெ.(ஈ.) சாமம்£ 
3 பார்க்க; 866 55/772/77. 

[5/0 54770-02/௪ 2 த. சாமோபாயம்] 



சாமோற்பலம் 

சாமோற்பலம் 23772/-,022/77, பெ.(1.) யானை 

நுதலில் அணியும் சிந்தூரம் (பிங்.); 0600121146 
[60 ஈவு ௦ 16 வஹா 102௨90. 

0/7. 52/772015/7212 * த. சாமோற்பலம்] 

சாமோற்பவை 227௦௦2 பெ.(ஈ.) பெண் 
யானை (உரி.நி.); 12௮16 எ ௦௱்லார். 

[5/7 5271200/2022 த. சாமமோற்பறை/ 

சாய்கை 54/45 பெ.(.) தங்குமிடம்; 10056, [951 
110 ப56. 

[8 /2722 த. சாய்கை/ 

சாய்மணக்கதிரை 53-77272-/2/௪07௮/ பெ.(7.) 
சாய்வு நாற்காலி (இலங்.); 888) லா. 

சாய 2௯௪, பெ.(.) தேயிலை; 168. 

[ப ௦7722 த. சாய] 

சாயகம் 5௬௮, பெ.([.) அம்பு; 8௦14. 

"இரட்டிச் சாயகங்கள்” (கம்பரா. 

கரக்க என் சமர். 78). 

[5/4 ௪௮௮௪2 த. சாயகம்] 

சாயபு 5ஆ௪2௦ப, பெ.(ஈ.) முகமதியர்க்கும் 

மராட்டிரர்க்கும் உரிய பட்டப்பெயர்; 146 ட] 

11 பரவா 30ொ5 80 //22௮௧725. 

[பீ. 5௮742 த. சாயபு] 

சாயம்பு 5௪௪20, பெ.(॥.) சுவாயம்புமனு 

பார்க்க; 566 ஃ்பயஜுஅாறபாசரப. 'சரயம்பு 

மந்தன் (கந்தபு, அண்டகோ. 26) 

[8/4 எ/ஆசா// 22 த. சாம்பு] 

301 சாயான்னம் 

சாயர் 2௪௪ பெ.(1.) 1. நிலவரி நீங்கிய (மாமூல்) 

தீர்வை (0.6.) 0ப51015, பே65; போகா! 0 

௦ப51080/ 80பா065 07 12/8 ப6 00௮ மலா 

1௮10 12. 2. தீர்வை வசூலிப்பவர்; 0ப510- 

1௦056 01411087. 

/பீ. 8272 த. சாயா] 

சாயரட்சை 2/௪-/௪/0௮] பெ.([.) 1. மாலை 

வேளை: சாயுங்காலம்; 8/0 2. கோயிலில் 

நடக்கும் மாலைப்பூசை; 81/20 561065 | 

(௦6. 

சாயனபோகம் 8௪2௪-202௮, பெ.(॥.) 

நெடுவரை (தீர்க்கரேகை) (0.0.); 0911ப06. 

[8/4 5௮௮௮7௪0074 2 த. சாயனபோகம்/ 

சாயா 5௬2 பெ.(॥.) தேநீர் (பே.வ.); 168. 

சாயாதனயன் 3%2-/௪7௮/2, பெ.(ஈ.) காரி 

(சனி) (வின்.) (சாயையின் மகன்); 5௪1பாா, 85 

50 ௦7 242121 

[5/4 02202௮௮725 த. சாயாதனயன்]/ 

சாயாதேவி 58௪-/2 பெ.(॥.) கதிரவன் 

(சூரியன்) மனைவியருளொருத்தி; 8 ௦507 

௦1 16 பா. 'சாயாதேவியத் 
குழிஇயினாளே "(காசிக. செஃ்வாம/ 222 

[5/4 ௦02/242214 2 த. சாயாதேவி] 

சாயாபுத்திரன் 32/௪-௦பய/௪, பெ.(॥.) 
சாயாதனயன் (வின்.) பார்க்க; 566 24/௪- 

2/72)/217 

சாயாபுருடன் 38/௪-2பாபச்ற, பெ.(॥.) 

நிழல்வடிவமாகத் தோன்றுபவன்; 96750 | 

(6 1௦ ௦7 ௨ 8௭௪0௦5. “௬றிகின்ற சாயா 

புருடணைம் போல” (திருமர். 2522. 

சாயாலகராகம் 5௬௪௮௪௪௮247, பெ.(1.) 

சாலகராகம் பார்க்க (திருவாலவா. 54, 1, 

அரும்.); 566 42/22/2427. 

சாயான்னம் 2௮/2௮, பெ.(ஈ.) 

1. மாலைப்பொழுது; ஊரா. 2. மாலையிற் 

செய்யும் வழிபாடு; 88/9 8௦5/1. 
ரிள்னைத் திருந்தவே சாயானர்செய் ” 
(௪/௪, பொது: 222), 

[51 53௮:௮/47722 த. சாயான்னம்] 



சாயி! 30 9 சார்வாகம் 

சாயி' 8ஆ//பெ.(ஈ.) மை; 1 (0.0.7. 

[(. 5/4//5 த. சாயி] 

"சாயி? ததர பெ.(॥.) படுத்துக்கிடப்பவன்; (6௦10 
680 ப560 0௫ (ர 0௦0௱௦௦பா05, 86 

சேஷசாயி. 

த.வ.படுக்கையன் 

[5/0 கா் த. சாமி] 

சாயித்தியம் ஆனா, பெ.(॥.) சாகித்தியம் 
பார்க்க: 566 52/08/1127. 

[5%1. 5௮0/௪ 2 த. சாயித்தியம்] 

சாயிதான் 827, பெ.(॥.) மைக்கூடு; 
பா (0... 

[0.. 527/4 2 த. சாமிதான்] 

சாயுச்சியக்காரர் 54/22௦0:2-/-4௮௪7 பெ.(ஈ.) 
இலிங்கதாரிகள் (வின்.) (சாயுச்சியத்தை 
விரும்புபவர்); /./4/215, 85 866/0 

8050101௦ 1ஈம்௦ 16 று. 

[சாமியுச்சியாம்- காரா] 

[70. 5ஸ்புற்2 2 த. சாயுச்சியம்] 

சாயுச்சியம் 52)//000/21, பெ. (ஈ.) 
1. சீவேச்சுவரர்களின் ஒப்புமை; 60௮] ௦ 
[ர வ16 பார வா் 000. 2. பதவி 
நான்கனுள் சீவான்மா பரமான்மாவுடன் 
ஐக்கியமாகும் நிலை; (8814௮) ௦௦0014௦ஈ 1ஈ 
க்/௦் 6 8501 06௦௦65 80501060 11 0௦0 
1680, (6 /00௨5( 51216 ௦4 01155, 676 0710 பா 
1807, 03. 'சாரூப்மிய சாயுச்சியமென்று" 
(சி.சி.6. 19) 

[5/7. ௪ஸ்புற்௪ 2: த. சாயுச்சியம்] 

சார்ங்கபாணி £க7/(-220/ பெ.(॥.) சாரங்க 
பாணி பார்க்க: 566 52/௪/1972-0227/  'சங்க 

வண்ண மன்ன மேனி சாரங்கபாரி 
பவ்லையே (திவ். திருச்சந். 75). 

[5/0 2122,020/2 த. சார்ங்கபாணி] 

சார்பார் 5௧௮௦2 பெ.(॥.) நான்காய் வகுக்கை 
(இ.வ.); 011810 1 1௦ 1௦ பா 816. 

[(ீ. 2௮0722 த. சா£பார] 

சார்வபூமம் சசு/௮017௮,  பெ.(ஈ.) 
சார்வபெளமம் (சங்.அக.) பார்க்க; 566 

5$271/222ப/77/77. 

சார்வபூமன் 5ம், பெ.(ஈ.) 
சார்வபெளமன் பார்க்க; 566 527:2220/772/. 

'தண்ணாகிசோ தேவராசாரவபமா" (அவரக, 
கணபதுிகுமார. 4), 

சார்வபெளமம் 22௪௦௪௮1௮77, பெ.(॥.) 

எண்டிசை யானைகளில் ஒன்றாகிய வட 
திசையானை (சூடா.); 1௨ ௱வ/6 ஓள் 

(6 ஈ௦்ளா 16010, 006 ௦1 ஆ/௪-0/--/௮7. 

0.57 

[8/0 ௪27௱௪.0/2ப/174 2 த. ௪;..ரவபெளமம்] 

சார்வபெளமன் 282௪-௦௪77, பெ.(ஈ.) 

மாமன்னன் (சக்கரவர்த்தி); ௨8௱6னா௦, 
பரங்ள5வி டானா. 

[5/8 ௪27௪ம/௪ப/7722 த. சாரவபெளமன்] 

சார்வாகம் 2சு௪/௮, பெ.(॥.) காட்சியே 

அளவையாவதென்றும் நிலம், நீர், தீ, 
வெளியெனப் பூதம் நான்கே யென்றும் 
அவற்றது புணர்ச்சி விசேடத்தால் தோன்றிப் 
பிரிவால் மாய்வதாய் உடம்பின் கண்ணே அறிவு 
மதுவின் களிப்புப் போல வெளிப்பட் 

டழியுமென் றும், மறுமையில்லையென்றும், 
உடலே (சரீரமே) ஆதன் (ஆன்மா) வென்றும், 
கடவுள் இல்லையென்றும், இன்பமும் 
பொருளுமே குறிக்கோள் (புருஷார்த்தங்)க 
ளென்றும் சொல்லும் உலகாயதமதம் 
(பிரபோத.); 15௨ ஈக4வா1வ11811௦ றரரி௦5௦0ு ௦4 
சொன் மாரன் 596 மகர் 06௦60140 15 

6 டு 50பா௦6 04 1௦11600906, 12ம் கொர், 

பலம்சா, ரா6 வாம் 8/7 86 6 ௦டு வாளா, 



சார்வாகன் 

(81 (1162 15 ஜா௦0ப௦60 ௦ க௱௱ர்!/க160 

30௦0 95 6 வள! ௦06 ௦ 

56081816, (24 (86 (5 1௦ [76 0௦, (௪1 

616 18 ॥௦ 80ப!, 2 000 0065 ஈ௦( 65081 
20 (81 80போ௱ப/200 07 நுல் லா 
ஊளை ௦04 ற்625ப685 816 16 ௦ 0௦௮! 
01176. 

[5/7 222422 த. சார்வாகம்] 

சார்வாகன் 22424௪, பெ.(॥.)1. உலகாயத 

மதத்தை நிறுவியவன்; 1௦பா06£ ௦7 

௨111௮11510 ற௱11௦500415. 2. சார்வாக 

மதத்தவன்; 1௦1107 017 222/௪ 
௦்ரி௦5001. “தேகமே அன்மாவென்பவன் 
சார்வாகன் "(கு..நி.போ, பக். 259). 

[$/5. ௦2712/422 த. சார்வாகன்] 

சாரங்கபாணி ுசர்ச-௦கர பெ.(.) 

சாரங்கத்தைக் கையிலுடைய திருமால்; 

ர்யாளி, 25 ௦0 5௮௮7927711 16 ௮0. 

காரங்க பாணியே பிவனென் றோதுவார்" 
(ரமோத். 72, 55). 

த.வ.விற்கையன் 

[51ம் 82717௮-020/2 த. சாரங்கபாணி] 

சாரசன் 2௪௪5௪ பெ.(॥.) கள்ளக்கணவனின் 

மகன்; பொதுமகன் (சோரபுத்திரன்) (சங்.அக.); 

0௮51810, 500 660௦1420 1 0௭ 

த.வ.பரத்தை மகன் 

[5/5 /௪௪-/௪2 த. சாரசன்] 

சாரசாதன் 52௪-2௮௪, பெ.(॥.) சாரசன் 

(சங்.அக.) பார்க்க; 596 527222. 

[6/1 /2/௪4/2/௪2 த. சாரசாதன்] 

சாரசியம் சசாசஃஷசுா, பெ.(ர.) இனிமை (இ.வ.); 
1625 8ரா655, 85 01 850660. 

[8/1 கச 5 த. சாரசிபம்] 

சாரசுவதம் 5௮௪20௪௦௪௱, பெ.(.) ஐங் 

(பஞ்ச)கெளடங்களுள் ஒன்றாய் வட 

இந்தியாவிலுள்ள நாடு (யாழ்.அக.); 8 
௮௦4 செ்ர்ள் 1 ஈள்ட்ளா விக, 006 ௦4 

02704-/(2ப1/2/77, 0.1. 

[5ம் 5௮22512122 த. சாரசுவத.ம்] 

7 

203 சாரத்தின் சத்துரு 

சாரட்டு 2௫௪/0, பெ.(॥.) குதிரை பூட்டிய 

வண்டிவகை; 10156-05111806. 

த.வ.பரிவண்டி 

[பீ ௮7012 த... சாரட்டு] 

சாரணம் 2௮௮7௮7, பெ.(.) 1. கொடியார் 

கூந்தல்; 566195 17680 - 0ப80௪19 [எரி605. 
2, மாழை (உலோகங்்)களை பற்பமாக்கல்; 16 
02101811௦0 ௦14 ௱/வ/5 ॥ார்௦ 0085. 
3. ஒன்றின் சாரத்தை மற்றொன்று கவர்ந்து 
கொள்ளுகை; 08௨410 ௦14 1/6 655806 ு/ 

௦06 1100 வான. 4. இரசத்தைக் கட்டி 
சாரணை தீர்த்தல்; 116 80% ௦1 ஊவா 9 
௦௦1501198160 உ ௦ப12! ॥1[. 

5. வாலையிடல்; (6 015411 0 நா௦௦655. 

(சா.அக.). 

சாரணரியக்கம் 2௮22-௪447, பெ.(.) 

தங்களைத் தாங்களே காத்துக் கொள்ளுதல், 
பிறருக்கு உதவுதல் போன்ற பழக்கங்களையும் 
பண்புகளையும் பள்ளி மாணவர்களிடையே 

ஏற்படுத்தும் இயக்கம்; 50004 ௦. 

சாரணர் - இயக்கம்] 

சாரணன் 582௮72, பெ.(1.) செய்நஞ்சு வகை; 
9 0ா6ற8120 21580. (சா.௮௧.) 

சாரணியர் காற், பெ.(.) சாரணரியக்கச் 
சிறுமியர்; 9111 9ப/025. 

[சாரணர் ஆ.பா. 2” சாரணிய பெ.பா] 

சாரத்தின்சத்துரு 2௮௪-2/1பய, பெ.(ா.) 

முட்டை (வின்.); 809, 85 81/0 ஈ ௦0 

மா௦0 ஊடு. 

[51ம் ௧௮௪ * 5சப்ப த. சாரத்தின் சத்தரு] 



சாரத்துவம் 

சாரத்துவம் 527௪170127), பெ.(1.) பரத்தைமை 
(வின்.); 804. 

[5/6். /௮௪-0/22 த. சாரத்துவம்] 

சாரதப்பாட்டு 8௮22௪-0-02/0/ப, பெ.(॥.) 
ஒருவகை இசைப்பாட்டு (வின்.); 8 10 01006 
1 ர்ந்க்்கா(0௮! ௭5௦5 5பார 1௦ ற௨௦0/0ப5 
(பா6. 

[சாரதம்” 4 பாட்டு] 

[5/1. 54252 த. சாரதம்/ 

சாரதம்' 52:22, பெ.(.) பூதம் (பிங்.); 9௦00, 
0௦௨௦. 

[வ 52017412 5 த. சாரதம்] 

சாரதம்* 8௮:22, பெ.(.) 1. இன்னோசை; 
ஈ௱910010ப$ 50யா0், 5ங6எ 1௦16. 2. சாரதப் 
பாட்டு பார்க்க; 566 52/212-0-0௮/1ப 

[5/1. 5472522 த. சாரதம்] 

சாரதர் 54௪/௪ பெ.(॥ஈ.) பூதக்கூட்டத்தார் 
(பூதகணத்தார்); 9௦044 8௦515. 'ிகுசாரத 
ரிப்பபொழுதுஞ் சோர்வுற்ற" (சிவரசு. 
நதிகளை. 12), 

/12611/. 52017242 5: த. சாரதா] 

சாரதா! 5௫௪௮2, பெ.(1.) 1. மாகாளி: 1௮156 
5815802118. 2. ஓர் ஆயுள் வேதநூல்; 8 
பூபா6010 508106. 3. நீர்த் திப்பிலி; ௮1 
1௦09-0600. 4. ஏழிலைப் பாலை; 80/8 

16/60 ராரிட லார் - கி! 5001815. 
(சா.அக.). 

சாரதா” 2௮௪/2, பெ.(ஈ.) கலைமகள் (சரசுவதி); 
58185ப/௪0். 

[5/4. 5௮:20:22 த. சாரதா] 

சாரதாகற்பம் 8௪௪௦2-/௮ற௮, பெ.(ஈ.) 
மனோசிலையைக் கொண்டு செய்யும் ஒரு 
காய கற்பம்; 8 ஈா6010106 றா6ற60 ரர (06 
810 ௦74 60 $பற௱பா, *$0 பாற௦56 ௦71 
[6] பயக். (சா.அக.). 

சாரதி' 2௮௮௦1 பெ.(ஈ.) 1. ஆடாதோடை: ௮26௮ 
உள எரு - &ப0ல4௦02 65109. 2. துருசு; 
0106 எரி4101. 3. சிறுகுமிழ்; 8௱௮]| ௦850௨1 
166 - றோச்௨ 861-1௦9. 4. ஓரிதழ்த் தாமரை; 
9€6-061௮! |01ப5 - |! பாா 5பரிரபப்0௦ பற. 
(சா.அக.) 

304 சாரிதம் 

சாரதி 5௪2 பெ.(.) புலவன் (பிங்.); 0064, 
16260 ௮. | 

[5/ம். 15௮2022 த. சாரதி] 

சாரதி? 8௪௪/2 பெ.(॥.) தேர்ப்பாகன்; 
௦ா௮1001661, 0௦800௱௧, ரள. “சாரதி 
தொழுது சொன்னான் (கம்பரா. இராவணன் 
52/2. 70. 

[5/6 52/200/2 த. சாரதி] 

சாரதை 5௮௪௦௮ பெ.(॥.) சாரதா பார்க்க; 566 

54/22. 

சாரந்தா 2௮௮712, பெ.(.) கம்பிக் கருவி வகை; 
2 811060 ஈப5/02! ராப் 860 ரர் 
9 0௦1. 

[0. 527022 த. சாரந்தா] 

சாரப்பெண் 82௪-௦-02, பெ.(॥.) பரத்தை 
(வசி) (சிவரக. அபுத்தி. 9); 1௮1௦. 

[சாரம் * பெண்] 

[5/1. /722 த. சாரம்] 

சாராத்தியம் ச்சறற்சா, பெ.(॥.) தேர் 
செலுத்துந் தொழில்; றா௦1655100 ௦7 
௦ாவா€ா0 ௦ 0080-0110. 

[5/1. 520722 த. சாராத்தியம்] 

சாரிசம்! 2372௮/77, பெ.(ஈ. சாரசம் பார்க்க; 566 
5472.54/77. 

[5/1. 5௮/25 2 த. சாரிசம்] 

சாரிசம்” 227/22/77, பெ.(ஈ.) கறியுப்பு (யாழ்.அக.); 
௦௱௱௦ 5௮. 

[5/01. /5272/42 2 த. சாறிசம்] 

சாரிசாதன் 52475228, பெ.(ஈ.) மான்மணத்தி 
(கஸ்தூரி) மான் (யாழ்.அக.); பத! 068. 

[/வர். 7727472122 த. சாரிசாதன்] 

சாரித்திரம் 28407௪), பெ.(ஈ.) 1. ஒழுக்கம்; 
௦௦பே௦(. 'சாரித்திரமாகிய நீரை வற்றாமற் 
பாய்தீதி” (சீவக. 96.2 உரை), 2. வரலாறு 
(வின்.); 151௦0, (176. 

. [5/0 சார்ச்? த. சாரித்திரம்] 

சாரிதம் 52702, பெ.(1.) சாரீரம் (2) பார்க்க; 
666 £2///2/77. 



சாரீர 

சாரீர 527, பெ.(॥.) உடம்பைப் பற்றிய; "9௮0 
1௦ 1176 0௦07 : ௬5/௦௮. 

சாரீரகம்' 5477௪7௮177, பெ.(1.) 1. உடல் (சாரீரம்): 
௦௦04. 2. உடற்கூறு (அங்காதிபாதம்); 
818103. 3. உடம்பின் தொடர்பானது 
(சம்பந்தமானது); 1௪1 ஈர்ரன் ஈவி215 1௦ 1௦ 

0௦. (சா.அக.) 

சாரீரகம்” 58227, பெ.(ஈ.) 1. நாற்றெட்டுச் 
சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று (சங்.இக.); 8 
படவா1680 06 ௦7 108. 2. பிரமசூத்திரம் 
(சங்.அக.) பார்க்க; 866 2/72712250414/2/77. 

3. உடல் தொடர்பானது; 1௮1 ர்ச் 0௨ாவா6 
1௦ (௨ 0௦ஞ். 'சாரீரக மாவது குல்மம் காசம் 
மூதலிப ௨ிபாதிகளால் வருவது" (சிவப்பிர.). 

[5 சோன122 த. சாரீரகம்] 

சாரீரசம்பத்து 2௪-22710௪110, பெ.(॥.) 
சாரீரநயம் பார்க்க; 896 £8217௮7௮/௮1, 
இவனுடைய சரரீரசம்புத்றதை சன்னெ்று 
சொல்வேள் 

[கரரீரம் * சம்பத்து 

சாரீரசுரம் 84௪027, பெ.(1.) உடம்பில் 
கதகதப்பை யுண்டாக்கிப் பிறகு வரும் 
காய்ச்சல்; 12/6 றா6௦60௦60 0 8 0010 

58594௦ 01176 6௦0. (சா.௮க.). 

[சாரீரம் * சரம்] 

சாரீரசூத்திரம் 227௪-2447 பெ.(.) 1 ஒரு 
வடமொழி ஆயுள் வேதநூல்; 887 8/பங601௦ 
50180௦ மாரா ஈ 5காகஎர். 2. மனித 
உடம்பின் அமைப்பையும் வேறுபாடுகளையும் 
பற்றி சொல்லும் நூல்; (6 501210௦6 பர/௦0 
062/5 கா 16௨ 81ப௦1்பாட ௨0 (6 

றஉரஊாவவா௨ ௦7 16 ஈபாவா 000 - 
ரரி (சா. அக.) 

. /சரரீரம் - குத்திறம்/ 

சாரீரநயம் 527௪-7277, பெ.(ஈ.) குரலின் 

் மேம்பாடு; 600518106€ | 16 பெலிடு 070106. 

இவனுக்குச் சாரீரநயம் உண்டு. 

[சாரீரம் - நயம்/ | 

சாரீரம்! 2௮௮7, பெ.(.) 1. பாடுதற்குரிய குரல்; 
ஏ ௩௦106. 2. சாரிரகம் 3 பார்க்க; 566 

305 சாரூப்பியம்' 

5227௮7. "சாரீரமாவது குல்மம்'........... 
சித்திபாதிகள் "(சி.சி.2 39. சியாக்.) 

த.வ. குரல்வளம் 

[8/ம் 22௭ 2: த, சாரீரம்] 

சாரீரம்” சர்ச, பெ.(.) 1. உடல்; 0௦0. 
2. இடைக்காடர் செய்த தமிழ் மருத்துவ நூல்; 
2 116291186 0 ௱௨0(0106 ௱ழரி60 ॥ஈ 8ரார் 
ூ 10௮/0, ௨ 51008. 3. உடல் தொடர் 
பானது; 1௪1 சர்ர் 7௪125 1௦ 16 6௦ஞ். 
4. ஆதன்; [6 80ப. 5. குரல்; 10106. 6. இனிய 

குரல்; 51661 30106 (11 ஈ௱ப5/0) (சா.அக.) 

சாரீரவீணை 5472-௮ பெ.(.) சரீரமாகிய 
வீணை; 00047 ௦015106160 85 ரபர். 

பாதான்....... சாரீரிைைக்கு நாவாலும் 
பாடிற்றோ "(சீயக. 5:59) உரை], 

[சாரீரம் - விசை] 

சாரீலம் க, பெ.(.) மலம்: 6ார், 
16௨065. 

சாருகருணாடசாரங்கம் 22 ப-(௪ப22௪- 
52/2/192/77, பெ.(॥.) பண் வகை (இராகவகை) 

(பரத. ராக. 104); :. 5060176 ௮௦ ௩06. 

சாருலோசனம் 20/22௪௪/77, பெ.(ஈ.) மான்; 
098. 

சாருவாரணி பாகா! பெ.(॥.) முதியார் 
_ கூந்தல், கொடியார் கூந்தல்; 566195 117680. 

சாருவாகன் 52222, பெ.(1.) சார்வாகன் 
பார்க்க; 5௪௪௨ 5க720727. நிமலன் 

சாருவாகனளாள் சொலு நெறிக்கு ” (தாயு, 
கேன்முகம். 9) 

[5/7. 22472422 த. சாருவாகன்/ 

சாரூப்பியம்' 20/22, பெ.(॥.) பதவி 

நான்கனுள் கடவுளைப் போல் வடிவம் பெறுகை; 

(58142) ௨ 61/557ப! ௦௦014௦ ॥ஈ வர்ர ௮ 

061/0166 001815 ௮ 1௦ ௨௱ரிகா 1௦ 0005 

௦16 07 10௦பா றக148பர, 0.1. “சன்மார்க்க 
முத்திகள் ........ காரு. பபப சாயுச்மிபமபன்று 
(சி.சி. 19) 

த.வ. இறையுருவெய்தல் 

[5ம் ச்ொப0/2 2 த. சாரும்ியம்/ 



சாரூப்பியம்* 3 06 சாலசாப்பு' 

சாரூப்பியம்” கநா, பெ.(॥.) சிவாகம 
நாலின்படி சத்வ குணமாக விருக்கும் ஒரு 
பதவி; (1 581/8 றர்ர௦6௦05) 016 ௦1 (6 10பா 

519165 (6. 11௨ ராம் 51916 010155 ௦ 

ட6301ப06 : 1[மொர்டு பரம் மச விடு ரா : 
358௱ரி௮4௦ஈ 1௦ 16 பொடு. ௦.4. சாயுச்சியம். 

(சா.அக.) 

சாரூபம்! 8410௮), பெ.(॥.) 1. சாரூப்பியம் 
பார்க்க; 866 ஹ்றந்சு. 'சாரப 
தொண்டா ” (திருப். 7740). 2. இணக்கம் 
(வின்.); ௦௦ர்ரற். 

[5/0 527022 த. சாளுபம்] 

சாரூபம் 8௮0௮, பெ.(ஈ.) பொன் (மூ.அ;); 
0010. 

[/01. /2/27102 2 த. சாளுபம்] 

சாரூபம்” 5காப02), பெ.(ஈ.) 1. பொன்; 0010. 
2. சாரூசம் பார்க்க; 566 82/ப.24/77. 
3. சாரூப்பியம் பார்க்க; 866 52/00/௮7. 
(சா.அக.). 

சாரூபமண்டலம் £௮2-727098௮7, பெ.(ஈ.) 

1. கதிர் மண்டலம்; 0160 01 116 பரா. 
2. ஆகமப் படி வயிறு, இருதயம் இவ் 

விரண்டையும் குறிக்கும் உடம்பிலோர் தானம்; 
 &08௧ 1௦50௩) ௮4 201௦1 11 16 

பபற 6௦ஞ் ஈனா 09 16 84௦௨௦ ௨ஈ0 

06 ॥ லர். (சா.அ௮க.) 

சாரூரகம் 2௪௮4௮, பெ.(॥.) சாருசம் (வின்.) 
பார்க்க; 566 227022, 

[5/1. 220-725 2: த. சாரூரகம்] 

சாரூரசம்' 8௫௪38, பெ.(.) சாருசம் (வின். 
பார்க்க; 566 22827. 

[5/01. 2270-7252 2 த. சாரூரசம்] 

சாரூரசம்” ௪௮, பெ.(ஈ.) 1. கல்லுப்பு; 
0/51911560 5868-5914, 5917 1ஈ ராக ௦ 
285565. 2. சாருசம் பார்க்க; 566 5அ:ப.2277. 
(சா.அக.) 

சாரேக்கிசம் 5௪5/5௮௱, பெ.(ஈ.) செய்த 
கண்ணாடி; 8 ௱கஈபர்௨௦1பாக0் 91856. 
(சா.அக.). 

ந ௮௯. ணை 

சாரேகதம் 5275/௪12), பெ.(ஈ.) சாம்பலுப் 

பிலிருந்து சாரத்தைப் பிரித்துத் தயாரிக்கப் 

படும் நஞ்சை மாற்றும் மருந்து; 8 ௨10௦16 

௦16௨081620 ரு லஐர்2௦01119 116௨ வ651116 

0௦21110165 1௦ 16 85165 ௦1 815. 
(சா.அக.) 

சாரேச்சம் 847520௮/77, பெ.(.) கடலுப்பு; 8569- 
591. (சா.அக.) 

சாரேஞ்சனம் 2575 
சேர்ந்த அஞ்சனம்; 8 ௮1/96 பாரபார். 
(சா.அக.). 

சாரேம்பு 52-47100, பெ.(1.) சாரத் திரவம்; 8ஈ 
81486 ரப. (சா.அக.) 

சாரைதோடம் 5௫௮-/22/77, பெ.(॥.) சதையில் 
ஏற்படும் ஒரு நோய்; 8 81/8 0156856. (சா.அக.) 

சாரோசி 2௮234 பெ.(॥.) நவச்சாரம்; 58) 

8௱௱௦/2௦ - 114௦01௦216 ௦4 க௱௱௦ுக. 

(சா.அக.) 

சால்அய்ந்தா 84/௮/, பெ.(.) அடுத்த 
ஆண்டு (வின்.); 161498. 

[. கசிட்ட்சரவப!. 2 த. சால்அுயுந்தா] 

சால்குசத்தா 32/0௪, பெ.(.) சென்ற 
ஆண்டு (இ.வ.); 1881372௦2௩. 

[பீ. 5/-6-ரப225//௪ 2 த. சால்குசத்தா] 

சால்தி 55/4/ பெ.(௮0].) நடப்பிலுள்ள; போர். 

சாவ்தி.ரிகார்டு (இ.வ.) 
[777/7 22/21/22 த. சால்தி] 

[0 24/2 த. சாங்தி] 

சால்பசால் 2௪0௪2! பெ.(ஈ.) ஆண்டுதோறும் 
(வின்.); 62௮1 0௩௨. 

[(ீ. 54/-0252/2 த. சால்பசால்/ 

சால்சமாகர்ச் 2௪/2ச௱£ச-/௪௦, பெ.(.) 
ஆண்டு வரவு செலவு (1.7.ட); ப! 

6091015 ௮10 ஒம்ரபா6. 

[(/. 52/47124௪7 5 த. சால்சமாகாச்] 

சால்சாப்பு' 24/24௦2ப, பெ.(ஈ.) சாக்குப் போக்கு, 
பொருத்தமற்ற ஒப்புரவு (சமாதானம்); 18776 - 
00056. உடம்பு சரியில்லை என்ற சால்ஜாப்பு 

(0,62/, 



சால்சாப்பு” 

சால்சாப்பு” 82/22௦020, பெ.(ஈ.) 1. வினாவிடை: 

0ப€50400 ௮0 819௭. 2. வினாவுக்கு விடை; 

2௫௭. 3. சாக்குப் போக்கு, ஏதோ சால்சாப்பு 

சொல்லி சமாளிக்கப்பார்க்கிறான் (உ.வ.); 

௮௦ 6260ப86. 

[(ீ. 520/2/2120 2 த. சால்சாப்பு] 

சாலக்கு 2400, பெ.(॥.) 1. போலிநடிப்பு, 

சாலாக்கு காட்டாதே; 61600௦, 8100. 2. 

தந்திரம், உன் சாலாக்கு என்னிடம் செல்லாது; 

பேரா. 3. திறன் (சாமர்த்தியம்) (இ.வ.), 

இவன் சாலாக்குக்க காரன்; 8141, 6௫655. 

[(. 24442 த. சாலக்கு] 

சாலக 32௪/௪, பெ.(॥.) தாள வகைகளுளொன்று 

(சங்.சந். 47); 8 நாவு 808. 

சாலகடங்கடா் 22/2௪/4227 பெ. (॥.) 

அரக்கர் (சாலகடங்கடை யென்பவளிடம் 

தோன்றியவர்); ௩5/68585, 85 ௦௦ ௦1 

52/௪4/2/2/10/2/2, "சாரலக .டங்குடர் 

மரபின்றையல் (கம்பரா. சூரிப்பணா, 50) 

[6/4 ௪2ம/௮17/௮/272 த. சாலகடங்கடாி 

சாலப்பு 22௪௦௦0, பெ.(ஈ.) கொடிவகை; ஈவா 

)8122. 

[(. /௮௪0 2 த. சாலப்ப] 

சாலம்பபாடாணம்' 22௪7722-௦227227277, பெ. 

(ஈ.) ஒரு வகை நஞ்சு (யாழ்.அக.); 8 1080 ௦4 

2158/0௦. 

[8/ம ௪அ௮1ம22 த. சாலம்பம்] 

சாலம்பபாடாணம்” 2£2/௮710-025212/7, 

பெ.(॥.) சாலம்பபாடாணம் பார்க்க; 589 

54//7702-,047272177. 

சாலம்பம் 8௯௪௭2௮, பெ. (॥.) பற்றுக் 

கோடுள்ளது; 1121 புர்/௦் 85 ௨ 5பழ௦ர். 

'சாலம்பரகிதமான ................ சாற்தபத 

வ்யோமநிலை "(தாய திருவருச்வி 3.” 

ரீ. ௪௮/770௪ 2 த. சாலம்பம்/ 

சாலா 537 பெ.(.) அலங்காரத் தொங்கல் 

307 சாலாக்கியதந்திரம் 

(வின்.); 02௦௦012116 1025 074 01௦14, 85 0173 

(6516. 

[0.22 த. சாலா] 

சாலன் 22௪, பெ.(॥.) சாலிவாகனன் 
(யாழ்.அக.); சே௮7௪௪, 100 பர்௦௱ 14௦ 
போம் 6000 51௮1160. 

[5/6 22௮7௪ 2 த. காலன்] 

சாலத்திரி 5௪447 பெ.([.) குதிரை மருத்துவன் 
(வின்.); 110156-0௦0௦107. 

[(.. 52/007/2 த. சாலத்திரி] 

சாலாக்கியசிகிச்சை 25௮/2//0ம்/௪540202௮ 
பெ.(1.) உடம்பின் மேற் பகுதியில் உள்ள தலை, 

கண், காது, மூக்கு, தொண்டை முதலிய 

உறுப்புகளின் நோய்களைக் குறிப்பிட்டு ஆயுள் 

வேத முறைப்படி செய்யும் மருத்துவம்; ௨8 
பாங601௦ 11881௱2ார் 8000060 17௦ 

01668565 0716 ௦10215 ௦/௮ 1762 01210 ப/8 

₹2010, 5ப0் 85 1680, 8/6, 681, 1௦5௦, 

௦21 61௦. 

சாலாக்கியதந்திரம் 22/2//0/௪-௮707/2/77, 
பெ.(ஈ.) மார்பின் மேற் பகுதியாகவுள்ள 

தலையின் உறுப்புகளாகிய முகம், காது, கண், 

மூக்கு, வாய், தொண்டை இவைகளின் 

நோய்களைப் பற்றிக் கூறும் ஆயுள் வேத நால்; 

_ எு.ஆுபங ௦/௦ 1227066 0 116 0/5625௦5 ௦7 

1௮1 0௦ ௦4 6௦ ௦௦ஞ் 2௦6 (6 ல 

5ப௦04 85 116 7806, ௫65, 621, 1௦56, ௦ 

2௮016 14௦9ம் - உபா றா. 

/காலாக்கியம்தந்திர2்/ 



சாலாகா் 

சாலாகர் 2௪/௮௪ பெ.(.) ஆண்டிறுதி (வின்.); 
ய் ௦7 16 ௩௨௮. 

[0. 544472 த. சாலாகா] 

சாலாக்கு 52/0, பெ.(ஈ.) சாலக்கு பார்க்க; 
56௦ 5/0. 

சாலாங்கபாடாணம் 52//௪-0௮27௮), 
பெ.(1.) ஒரு பிறவிச் செய் நஞ்சு; ௨ ராரா ளவ 
0௦150, 81/8௦ ௦4 ஈண்ட 852/0. 

சாலாங்கம் 5அச2ா7, பெ. (.) 
சாலாங்கபாடாணம் பார்க்க; 866 5/2/42- 

0202477௮77. 

சாலாங்கி 2௪ம் பெ...) மரப்பாவை 
(யாழ்.அக.); 40௦080 (௱806. 

சாலாபாத்து 25/220௪//0, பெ.(॥.) ஆண்டு 
தோறும்; ஊாபவிடு, நலா ரூநுவா (0.0). 

[(.. 54/-2-0402 த. சாலாபத்து/ 

சாலாமிசிரி ௮௪/37 பெ.(॥.) எகிப்து 

தேசத்துக் கிழங்குவகை; 89160 (ப ௦7 
ட்பி௦ா/8 ௦4 ௫/ரலா 0. 

[0. 55/209/77/57 2” த. சாலாமிகிரி] 

சாலிகாநாதம் 52௮, பெ.(ஈ.) 
பூரவமீமாஞ்சகருள் சீவான்மாவினின்று 
பரமான்மா வேறில்லை என்னுங் கொள்கை 
யினரின் மதம்; 500௦௦1 ௦7 ரபங௪- 
ஈர உ)௱௨௮(95 வா் 00 101 800601 16 
0௦81ப181௦ ௦4 9 றனளளாள்ைானொா35 0151௦ 

௦ 1௨ )ப்றகா. 'குருமதம் பாட்டம் 
சாலிகா நாதக் கொள்கை ” (ிரபோத. 71 6), 

[5141. 2௮//௪-207௪ 2 த. சாவிகாநாதம்] 

சாலிகோத்திரம் கமாக, பெ.(ஈ.) 
குதிரை (யாழ்.அக.); 10156. 

[5/4. 5௮/-72072 5 த. சாவிகோத்திரம்] 

சாலியானா ௮௮௮12 பெ.அ.(80].) 
ஆண்டுதோறும்; (0...) உபி, அர். 

[0.. 5௮/7௪ 2 த. சாலியானா] 

சாலேசரம்' 2௪/௪2௪௮, பெ.(ஈ.) 1. மாந்தர் 
களுக்கு 45-50 வயதில் கண்ணொளி மழுங்கி 
பார்வை குறைந்து தோன்றலாகிய 
வெள்ளெழுத்து; ா£0£ 04 [678010 1॥ ஈன 
௦1 45-503/6௮ 01௮06 1 மர்ரன் 1௨ ஷ6- 80, 
௦ 90வ0 1185 ௦4 11௨ 166 16 
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௦௦0560 பாரு பெொர்ாரகா6்். ர ற௦ெயிகா 
[810206 / (5 04160 010 819/4-ரா௨507/௦0/8. 

2. கண் புகைச்சல்; 5011-810/1-&௱ா௦516. 

3. பார்வைக்குறைபாடு; ॥௱06ா7601 3151௦. 
(ச.அக;) 

சாலேசரம்” 22/5527௮/7, பெ.(.) வெள் ளெழுத்து 
(நாற்பதாம் வபதில் வருவது) (இ.வ.); 021880, 
ுளானள்்௦0/4, 25 பஃப் ௨000 ௦ 

401136௮௦79 0௨5௦. 

[(. 221522 த. சாலேசரார்] 

சாலோக்கியம் 28///ஞ்௮77, பெ.(.) சாலோகம் 
பார்க்க; 566 52/24277. 'சள்மார்க்க முத்திகள் 
சாலோக்கிய சாமியார் (சி.சி. 5 78), 

[$/ம் ௪௮/02 2 ௧. காலோக்கியம்] 

சாலோகம் 8௮7, பெ.(ஈ.) நான்கு 

பதவிகளுள் கடவுளுடன் ஒரிடத்தில் உறைகை; 
16 01557ப! ௦0௦0014௦ ௦1 ள் ர 005 ௪௦110 

016 ௦71௦பா ற918ெ/ 0.3: சாலோக தொண்டா” 

(திரு.ப,: 7440) 
[5/1. 52/02 2 த. சாலோகம்] 

சாவகார் 582௪; பெ.(॥.) பணம் கொடுக்கல் 
வாங்கல் செய்பவன்: 21146 6௮, 500087. 

த.வ. பணப்பேரத்தன் 

//ட்்ண்ன் 2 த. சாவ்கரார] 

சாவகாசம் 88/2௪), பெ.(॥.) ஒழிவு, 
ஓய்வுநேரம் (செளகரியசமயம்); |615பா௦, 

௦0001, ௦௦/06. 

த.வ. ஏந்நு நேரம் 
[5/6 54/-4:25௪ 2 த. சாவகாசுர்] 

சாவகாசமாய் 34/2/22௮712 வி.அ.(௮0].) 

விரைவின்றி; |618பா$, 6108: சக வகாகமாய் 
நீதான். 

சாவகாசவிதி 5222-01 பெ.(1.) காட்டிய 
இடத்தில் மட்டுமன்றி வேறிடத்துஞ் செல்லக் 
கூடிய விதி; 8 ஈப/6 பர் ௮001 ஈ௦் டு 1௦ 
ம்6 0886 |" 0ப8514௦1 பம் ௮1/5௦ 1௦ ௦107 09565, 
உபி6 ௦1 ௦௦ 80ற1/0214௦, ௦00. 1௦ 77/7 
2/24809-071/. 'நீர் ஈண்டு எடுத்துக் காட்டிய 
சங்க சொல்லாஞ் சாவகாச 

2ர/தி/சனங்குச் "(சி:௪௪. 55), 

[5/7 52-/:25௪-010/5/2 ௧. காவகாசவிதி] 
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சாவகாரி 52242// பெ.(.) சாவ்கார் பார்க்க; 
566 54/27, 

சாவதானம் 520212/74/77,  பெ.(॥.) 

1. எச்சரிக்கை; ௦816, 0611/02181௨1௦55, 

்௦பா50601௦01. 2. விரைவி (அவசரமி)ன்மை; 

|எ15பா௮ரர255, 510081655. 

[51. 5220772772 2 த. சாவதானம்] 

சாவயவம் 42/௪/௪௦௮/77, பெ.(॥.) உடல் 

உறுப்புகளோடு கூடியது; (91 ௦ [5 

0௦௱0௦860 ௦74 றல. 'சாவயவமெல்லரம் 

நாசத்தை யடையும்:' (சி.சி. 4 15) சிவாக்.), 

[5/0 5227/202 2 த. சாவயவம்] 

சாவனம் 522/7, பெ.(.) கதிரவன் தோன்றி 

மறையும் வரையுள்ள காலம் (சுக்கிரநீதி. 107); 
6 ரா௦ 5பார56 1௦ 8பா5ச். 

[5/3 52/7௪ 2 த. சாவளனம்] 

சாவாது 522/0, பெ.(1.) படி மூலத்துக்குப் பிரதி 

(வின்.); 0009, 1௮ா501ர், பேழ!(0216. 

[(.. 52:20 த. சாவாத 

சாவி 22௭ பெ.(ஈ.) தாழ்க்கோல்; (6)/. 

த.வ. திறவுகோல் 

[2௦% 4/௪ த. சாவி] 

சாவிகொலுசு £2%4௦//20, பெ.(.) சாவிகள் 

கோக்கப்பட்ட சங்கிலி (கொ.வ.); சிவா 10 

௦10/0 06. 

[சாவி - கொலுசு]. 

சாவித்திரி 22487 பெ.(ஈ.) 1. நான்முகன் 
(பிரமன்) மனைவியருள் ஒருத்தி; 8 88/76 ௦7 

பாக்க. "சுதீதியட் டுளங்கு சாவித்திரி” 
(காகிக, கற்ரிலகீ. 7). 2. கலைமகள் (சரசுவதி) 

(திவா.); 595141. 3. காயத்திரி மந்திரம்; 

590௦௨0 ற8ாற்க ௦4 ஷேகர். 4. சத்தியவான் 

மனைவியும் அசுவபதியரசன் மகளும் கற்பிற் 
பேர்பெற்றவளுமான தூய கற்பினள்; (6 6116 

௦75/3 ௮10 (சபரும் 011400 க 8௮௭, 
[6081060 85 ௦0௨ ௦74 முரரீ6டுண ே௦1௦. 
'சானித்திரியென நாமஞ் சாத்தி” (நல். பாரத. 

சானித்தி, 5). 5. இரவு 15 முழுத்தத்துள் 

சானுபோகத்தார் 

பதின்மூன்றாவது (விதான. குணாகுண. 73, 
உரை); (451௦1) (6 13 ௦8 15 0151௦5 ௦7 

19ம். 6. நூற்றெட்டுச் சிற்றிலக்கியங்களுள் 
ஒன்று (சங்.அக.); ஈ3௱6 ௦18 ப0லா$க0, 016 
01108. 

[50 5சரம்72 த. சாவித்திரி] 

சாவித்திரிசூத்திரம் சபர் 2பர்ரர2/7), 
பெ.(ஈ.) பூணூல் (யாழ்.அக.); 580160 1280 
௦ ௫ டீ 14106-0௦. 

/சானித்திரி- குத்திரம்] 
சாவித்திரிவிரதம் 52414/-72/௮/77, பெ.(.) 

சாவித்திரி நோற்றவாறு தங்கணவருக்கு 
நீண்ட வாழ்நாள் வேண்டி மகளிர் ஆடவை 
மாதவெள்ளுவாவில்(ஆனிப்பெளர்ணிமையில்) 

நோற்கும் நோன்பு (அபி. சிந்.); 3 1851 
0086௩௨0 நோ ற௱ாவா£60் காலா ௦ 6 1ப! 

௦௦ ஸே ௦4 கார 1௦ 85606 (பாவாட 1௦ 

(வா “பமா, 8116: 116 ௱உாஎஊ ௦7 

51. | 

சாவிதா 5242, பெ.(ஈ.) 

முதலியவற்றின் பட்டி; |181 161௦௫. 

[ 0. 220/2 த. காவிதா] 

சாளேசரம் 542/29௮௮/7, பெ.(॥.) சாலேசரம் 
பார்க்க: 866 52/25272/77. 

சான்னித்தியம் 52/1%:௮/77, பெ.([.) கடவுள் 
முதலியவற்றின் தெளிவு (வின்.); 1372518040 
௦02580, 95 018 0௭ 

[இம் 5௮7/00௪2 த. சான்னித்தியம்] 

சானகி' 227௮ பெ.(1.) 1. இராமனது மனைவி 
யாகிய சீதை (சனகன் மகள்); 5118, 176 ௦7 
௩௨, 85 1௨ 08ப0ம்னா ௦7 லாக. 

'சானாகிறயக் கரந்த காதல்” (க.ம்.பரா. 
இராவணன் ௨ழை..239), 2. பொன்னாங்காணி 
(மலை.); 9 வாழ ரொ ர 0] 01௪065. 

3. கொற்றான்; 9 பிகார். 

[5/5 /27௮//2 த. சானகி] 

சானுபோகத்தார் 2௪7ப-,00/௪0/2 பெ.(॥.) 
1. குத்தகைக்காரர் (இ.வ.); 855665 07 1810. 

2. தலைமைக் குடிகள்; (1௩. 1) சொ (உலா. 

[5/ம் 5௮7ப0/7272 2 த. சாறனுபோகத்தாா] 

பண்டம் 



சிக்கரி 

சிக்கரி 5/7 பெ.(ா.) குளம்பி (காப்பி)த் 

தூளுடன் சேர்க்கப்படும் ஒரு வகைக் 

கிழங்கின் பொடி; 0/௦௦0. "சிக்கரி 
கலக்காத காப்பித்தூள் இருக்கிறதா? " 

சிக்கை 4// பெ.(ஈ.) சிட்சை பார்க்க; 566 

5/2  "நிருத்தஞ்செவி சிக்கைமூக்கு " 
(மணிமே; 27 707) 

[50். 57622 த. சிக்கை] 

சிக்சா 2/௪, பெ.(॥.) மகம்மதியர்கள் 

குளியலில் பயன்படுத்தும் நறுமணப் பொடி; 3 

ரப 60 0௦06 ப560 ட்ரூ 

1025 உ ௦0. (சா.௮க.) 

சிகண்டம் 5/22277, பெ. (1.) 1. மயிற்றோகை 

(பிங்.); 068௨000165 191. 2. தலையயிர்; 1பரீ( ௦1 

ஈவா ௦௨680. 'சரிகண்ட சிகண்டா” 

(கிரு. திர.மாளி. கோயில், 7 3). 

/5/ம 57772௮1022 த. சிகண்டம்] 

சிகண்டிசன் 3//2072௪7,  பெ.(ா.) 

சித்ர சிகண்டி யென்னும் ஆங்கிரசனது 

மகனெனக் கருதப்படும் வியாழன் (சூடா); 

)பீ016, 85 50 ௦4 51472-8140( ௦ &ற்ப25. 

[51ம் ப42-அரிசாமப22 த. சிகண்டிசன்] 

சிகத்து 2/௪//ப, பெ.(॥.) பழுதுற்ற நிலை 

(2.1.ட; வெல்லா. 

(“௨ 5/4257 2 த. சிகத்து] 

சிகமதம் 2/௪௮71௪௮, பெ.(॥.) அரத்தை; 

9௨௮89௮ - கிர ஷலிலா98. (சா.அக.) 

சிகமதாகிதம் 3/6௪௱௪௦22//2௮, பெ.(.) 

சிகமதம் பார்க்க; 8586 &4277202. 

(சா.அக.) 

சிகமதாதிகம் 4/:௪௭௪220/௪௮, பெ.(ஈ.) 
கோங்கிலவு; 001061 8116 ௦01100 166 - 

20௦00௦1௦50 ள௱ப௱ 008ஆூ(பா. (சா.அக.) 

சிகரகேவலம் 5(ர7ச24௪/௮௪௱, பெ.(ஈ.) 
கருவம்பூ (கிராம்பு); 010௩௨ - பற 

ஷர௫௦ரி௨. (சா.அ௮௧.) 

310 சிகரம்” 

சிகரத்தங்கம் 5௮௪-/2/19௮/7, பெ.(॥.) 
உயர்ந்த பொன்; 9010 ௦7 8பழ6/0 0பலரநு ; 
[௦11160 0010. (சா.அக.) 

சிகரத்தலை 4//272-//௮௮7] பெ.(1.) நீண்ட 
தலை; 1௦1/6 680. (சா.அக.) 

[சிகரம் - தலை] 

இர். 5/62722 த. சிகரம்] 

சிகரத்தேன் £2//4௪/௪-//27, பெ.(॥.) கொம்புத் 

தேன்; ॥0௦0ஷூ 0௦01160160 ௦0 நாலா 

116 1௦0 ௦1 11665. (சா.அ௮௧.) 

[ஒர் 5/27/22 த... சிகரம்] 

சிகரப்பாகிதம் 2/22௦,229/227, பெ.(.) 

சிகமதாதிகம் பார்க்க; 566 

5//23/7720201442177. 

சிகரப்பாடி 4/272-2-222 பெ.(1.) கோட்டம்; 

இலா 0051ப5 - 051ப5 8060108ப5. 

(சா.அக.) 

சிகரப்பாடிகம் £//272-0-020/௪௮/77, பெ.(॥.) 

சிகரப்பாடி பார்க்க; 5986 8/4272-0-02ரு 

(சா.அக.) 

சிகரம்! 8௮௮, பெ.(ா.) 1. மலையுச்சி; 

5ப௱ா௱ர், 1௦0 07 8௱௱௦பார்வா. சிகரமுயாந்த 

நிய மலை (புறநா. 735, உரை), 2. மலை 

(சூடா.); ஈா௦பார்வா. 3. உயர்ச்சி (சூடா.); 

619/7. 4. தலை (பிங்.); 16௨0. 5. கோபுரம் 

(பிங்.); (086, (பாள். 6. விற்பிடி; (145/2) 

9651பா௨ ஈர் ௦00௨ ஈ8॥ா0. 7. பொறி 

வளைவின் நடு (6.8.1/41.); (ோொ.) ௨௦. 

[5/7 54/௪௪ த. சிகரம்] 
சிகரம்“ 5௪௮, பெ.(ஈ.) 1. நீர்த்துளி (பிங்.); 
0௦ ௦4 ௪12, 5மா8ு:. 2. அலை (சூடா.); 
4/2/6. 3. புளகம் (இலக். ௮க.); ஈ௦1ரிற214௦ஈ. 

[5/7 ௮௪௪2 த. சிகரம்] 

சிகரம்” அரசனா, பெ.(॥.) இலவங்கம் 
(கிராம்பு) (தைலவ. தைல. 105): ௦1016. 

த.வ. கருவம்பூ 

[5/0 25/7௮:22 த. சிகரம்] 



சிகரம்வை-த்தல் 

சிகரம்வை-த்தல் 8/௪272/772/, 4 செ.கு.வி. 
(3.1.) 1. கோபுரம் முதலியவற்றின் உச்சியிற் 

கூம்பு அமைத்தல்; 1௦ பம் பற 0௦௦ ௦ ௮ 

5166016 0 10/21. 2. அணிகலனில் 

கொண்டை வைத்தல் (வின்.); 1௦ 7/5 

வரம் ௦5 85 ரா ௨௨-௦6 ௭௦ ௫ 

ளா. 3. மனத்திற் பதியும்படி திறம்படப் 

பேசுதல் (இ.வ.); (0 80681 [ஈ 8 ॥ஈறா6551/6 

பா ராக. 

[சிகரம் * ௦வ-] 

சிகரி' 5௮ பெ.(॥.) 1. சிகரத்தையுடையதான; 

மலை: ரா௦பார்்பா, 86 0800 06860. 

"கரல வருியஞ் சிக.ரியும் ' (பருப். 
நரவா. 7 782). 2 கோபுரம். 101/2. 

"ரங்குறோப் சிகி” (பரத. பாவ். 2.9]. 
3. புல்லுருவி (மலை.); ॥0ஈவூ 8ப0116 

11511210௦6. 

[5ம் 07௪7 5 த. சிகறி] 

சிகரி” 35/7௯ பெ.(॥.) எலிவகை (பிங்.); 8 0 

072. 

[5/7 ௪7422 த. சிகி] 

சிகரிகை ௮/7௮1௮/ பெ.(ஈ.) நேர்வாளம் 

(சங். அக.); (06 001௦ ௦1 இலார். 

[6/7. ௪௮2122 த. சிகரிகை/] 

சிகலோகம் 3/ர௮27௮/7, பெ.(.) அகில் 

(மலை); 62016-4/௦௦0. 

[5/8 024௪ */0/7௪ 2 த. சிகலோகம்/ 

சிகாமணி 4471௪ பெ.(1.) 1. முடியிலணியும் 

மணி: 96 ௦7 8 018080; 07881-124/6. 

"இறந்து சிகாமணி மெங்கறளை யாள ப் 

(திரூவாச, 49, 7). 2. சிறந்தோன்; 606181, 

015/179ப1/5௨0 ற6ா50௱, 98 எவிடு ப5௨0 

௦௦௱0௦பா05. 'பண்டிதசிகாமணி 

[கிகா * மணி] 

[5/5 8/2 த. சிகா] 

சிகாமோதிரம் 5(ஏ22072/7), பெ.(ஈ.) 

முத்திரைக் கணையாழி (இ.வ.); 8 [109 வரார் 

(11/௮5. 

311 சிகாவிம்பம் 

சிகாரியாள் 4(ரகட்_-௮/ பெ.([.) 1. வேட்டைக் 

காரன்; பாரா. 2. வேட்டையில் உதவியாள்; 

யார் -00 

[சிகா.ரி 4 ஆர்] 

சிகாவர்க்கம் 5/2-/2/442/77, பெ.(॥.) 

சுவாலைக் கூட்டம்; 8001110 112125 1ஈ 1101 

100/5. 'வள்ணிரின் கிகாவாக்கம்” (பாரத. 

காண்ட 767. 

சிகாவரம் 4/72௦௮௮7, பெ.(1.) பலாமரம் 

(மூ.அ.); 80% 1126. 

[5/1. 5072-0272 2 த. சிகாவரம்]. 

சிகாவலம்' 472௮௪7, பெ.(॥.) மயில்; 

068000. "சிகாவல கலாபமேல் ” (பாரத. 

காண்ட 2]. 

[8/6 2//௪-௮௪ 2 த. சிகாவலம்] 

மச] ந் 

லயம் 

ந் (2274 ப 

பகன் 221 எழி] 
| தடதட அந்தக 1 

ய் 
17 

ப வந்தன் 

[5 

டப் 04 இதச் 
னி 

2 ட 
(௫ ஞ்ச 

க் 5 படார் 
ப் 

வட்ட ல 

22 
[* ச் 2 மல்ல க்கு ல் 

பட உ டடத இடப அத பந்தல் 
அததுகம் பத் அ சபல பந்து உட 230 மம் ௮ 

ர] இருப் ௮ க ௮ தடம் 22 
ப தோடம் லன வ அக 2 , நபவி தம் பாட்டும் வடததவலு 
வரம் ல] ஸு 6 ப் ட் டச் 

பர் 

ச் ர் 

[இன்ப பகைப் 2 
க 

படட பதத வளமாக கள களக் ப ௨௮௧௭ 

௪. 
டக ் க பது 

மே லலி 20% 

ட. பய 

சிகாவலம்” 4/(ர2௦௮2/77, பெ.(॥.) பாசி (மலை.); 

8௦7 ௦85. 

[5/:1. 2௮/2 2 த. சிகாவமம்] 

சிகாவளம் &(ரச௪/௪௱, பெ.(ஈ.) சிகாவலம்' 
பார்க்க; 566 72/2௮. "பொருவேற் 

திகாவளா கொங்கில் வேச” (திரும்பு. 7747. 

சிகாவிம்பம் 3/720//7722/7, பெ.(ஈ.) வட்ட 

வடிவாகிய தலை; [0பா0-5118060 680. 
இமையோர் மகுடச் சிகாணிர்பமே (கந்தர். 

50) ப 
[8ம் 2/072-0//7702 2 த. சிகாவிம்பம்] 



சிகி' 312 

சிகி' 811 பெ.(ஈ.) 1. மயில் (பிங்.); 068000%. 
2. நெருப்பு (பிங்.); 16. 3. செங்கோள் (கேது) 

(பிங்.); 176 0625080110 1006. 4. மலை 

(உரி.நி.); ௱௦பா(வா. 5. ஆமணக்கு 

(இலக்.அக.); 085101-0181. 6. மரம் 

(இலக்.அக.); 1186. 

[8/4 52 த. சிகி] 
சிகி” அ/ பெ.(.) புத்தர்களுள் ஒருவர் 

(மணிமே.பக்.369); 3 3ப00௮. 

[724/1 24/47 2 த. சிகி] 

சிகிக்கிரீவம் ட்டா, பெ.(ஈ.) 
சிகிகண்டம் (மூ.௮.) பார்க்க; 86% 

5/4/221002777. 

சிகிகண்டம் 35/6௪), பெ.(॥.) மயிலின் 

கழமுத்துப்போலும் நிறமுடையதான 

மயிற்றுத்தம் (மூ.அ.); 01ப6 141௦1, 86 ஈஸரா0 
116 0010பா ௦7 680005 1601. 

சிகிச்சம் 59/20௮/77, பெ.(.) 1. மருத்துவம் 
(வைத்தியம்); நாகு. 2. தீர்வு 

(பரிகாரம்); 0பா6. (சா.அக.). 

சிகிச்சன் 5/9/222ற, பெ.(ஈ.) 1. மருத்துவன் 
(வைத்தியன்); றாு/510181. 2. மருந்து 
கொடுப்போன் 0150605861. (சா.அக.) 

சிகிச்சாக்கிரமம் /ர/202-/-//271௮/, 
பெ.(॥.) நோயின் தீர்வை (பரிகாரத்தை)ப் 
பற்றிய நெறிமுறைகள்; £ப65 ௦ 10௦05 
௦118௦4 1 01562565. (சா.அக.) 

சிகிச்சாசாரம் 8/7/222-227௮, பெ.(ஈ.) 
நோயின் மருத்துவத்தைப் (சிகிச்சையை) 
பற்றியும், மருந்துக்குரிய பண்டங்களைத் 
தூய்மை செய்யும் முறையைப் பற்றியும் 
(பதார்த்தங் களை சுத்திக் கிரமப்படி சுத்தி 
செய்யும் விதத்தையும்) கூறும் வடமொழி 
மருத்துவ நூல் 81 8பாங601௦ 6010௮] 
168156 ௦ஈ 6 6005 ௦7 162 ார் ௮10 
ஒபாாரி/௦214௦ஈ ௦7 ரப05. (சா.அக.) 

சிகிச்சாதரிசனம் 37/222-2௮7/227௮-, 
பெ.(1.) தட்சப் பிரசாபதி அசுவினி தேவர் 

சிகிச்சை' 

களுக்குக் கற்பித்து எடுத்துச் சொல்லிய 

ஆயுள் வேதநூல்; 8 /பாு6010 501800௦6 

௦௦௬151 10 (6 1604பாஒ5 9148 ௦பர் ரூ 

௮/8 ஜா2/கரரு 1௦0 1 0156010165 

சவ! 086. (சா.அக.) 

சிகிச்சாதீபிகை 5/224-270/௮) பெ.(॥.) 
பிற்காலத்தில் வடமொழியில் செய்த ஒரு 

மருத்துவ (வைத்திய) நூல்; 8ஈ நோபாங௦01௦ 

௦௦௦4 ௦ஈ 1168ம் ௦4 01569565 சாரர் 

ற லால் ந 5ப0860பார் வாார்னா5. 

(சா.அக.) 

சிகிச்சாபீடம் 8/20240௦/0௪, பெ.(ஈ.) 

நோய்க்காக மருந்துகள் கலக்கும் ஓர் 

உயரமான இடம்; 0150௨5! 0 0௦பா$எ. 

(சா.அக.) 

[சிகிச்சை 4 பீடம்] 

[51. 0//92 2 த... கிகிச்சா] 

சிகிச்சாரத்தினதந்திரம் 4/9/22.2-2//17௮- 

/4/70/72/77, பெ.(.) அசுவினி தேவர்கள் 

ஆகிய மருத்துவர்கள் செய்த ஆயுள் 

வேதநூல்; 8 ரெபா4ு6010௦ 801600 

௦௱॥60 ௫ க (பற. (சா.அக.) 

சிகிச்சாவாகடம் 5/7/22.2-1/2202777, 

பெ.(1.) நோய்களைக் குணப்படுத்தும் மருந்து 

முறைகளைச் சொல்லும் நூல்; 9 0001 

0650110110 16 ஈ௱ஊ10௦08 07 றாஜ் 

௦1 16 8வவ! [பா08 01 601005 வர்ர 
யவ ப566 80 ஈரா ௦7 அ0ற!(0211௦ஈ - 

0௮௨0000618. (சா.அக.) 

சிகிச்சை 59/22] பெ.(ஈ.) தேவசிகிச்சை 
ராட்சசசிகிச்சை, மானுடசிகிச்சை என்று 
மூவகையாய் நோய்க்குச் செய்யும் 
நீக்கவினை (பதார்த்த. 1202): 1224 ௦7 

0185689885, ௦7 1766 (0 412. (64/2- 
2400௦9, 75/6889-01/002,  ஈாகிறபர்2- 
01/௦௦. 

[5/4 ௦045௪5 த. சிகிச்சை] 



சிகிச்சை” 

சிகிச்சை” 5/ர/20௮] பெ.(॥.) நோய்களைக் 
குணப்படுத்துவதற்காகச் செய்யப்படும் 

மருத்துவம் (வைத்தியம்), ௨௨1௱ா(. 

சிகிச்சைக்காண்டம் £//2௦0௮/-/2ர2_, 
பெ.(॥.) நோய்களைக் குணப்படுத்த 

வேண்டிய செய்திகளைப் பற்றிச் சொல்லும் 

மருத்துவ நூலின் ஒரு பகுதி; 8 801927 ௦4 

(6 ௱ற60/0வ! 5018006 0681109 சர் 16 

6வ௱ ௦1 01569565. (சா.அக.) 

[சிகிச்சை - காண்டம்] 

[514. 2/40/7522 த. சிகிச்சை] 

சிகிச்சைக்கிரமம் 35/ர/2௦௪4/-ங02712/77, 

பெ.(ஈ.) 1. நோயின் நீக்கத்தை (பரிகா 

ரத்தை)ப் பற்றி தேரையர் செய்த தமிழ் 

மருத்துவ நூல்; 8 18௱ரி 116511566 0001௨0 

[ஊருல 2௦ரார் 07 01(569525 ௨0 

(6! ௦பா௨உ. 2. பொதுவாக நோயின் 

நீக்கத்தை (பரிகாரத்தை)ப் பற்றிய நூல்; 1௦ 

501606 8॥ா0 ௨1 062வ॥0 ॥॥ வொளவ! பாள் 

போரு 01 0185625688 - 1॥87806ப1105 

3. மருத்துவம் (பரிகாரம்) செய்யும் ஒழுங்கு; 

(௨ 0027 ௦ [௦௨0ப/வாடநு ॥ா 16 16 வா! 

01 01869865. (சா.அ௮க.) 

சிகிச்சைக்குறி 2//2௦௪/-/4ய7 பெ.(ஈ.) 

மருத்துவம் (வைத்தியம்) செய்யும்பொழுது 

நோய் குணப்பட்டு வருவதற்கும் அல்லது 

வாராததற்கும் நோயாளியிடம் காணப்படும் 

அடையாளங்கள்; 16 1840 பாகமி16௨ ௦ 

பார்3ுு௦பாவ0௦1௨ 81005 ௦1 8 101005 

லன்ரட1160 ஜே & ற21/சார் ஈ 16 0௦பா56 ௦1 

(ஊஊ 0 10௦ 00/51/0187. (சா.அக.) 

/கிகிச்சை - குறு] 

/[521. 0//0//52 2 த... சிகிச்சை] 

சிகிச்சைக்குற்றம் 8/9/20௮/-6ப72.77, 

பெ.(1.) மருத்துவம் (வைத்தியம்) செய்யுங் 

காலத்தில் மருத்துவனாலுண்டாகும் 

தவறுதல்கள்; 16 0672015 0 7௮ப1(5 090560 

1ஈ 12 ௦௦பா56 01 ௨214௦ 10 புர்ர்ள் 6 

213 சிகிடிமா 

16/4 15 1250051016 1௦ 16 16201௦௦1. 

(சா.அக.) 

த.வ. மருத்துவக் குறைபாடு 

[சிகிச்சை - குற்றம்/ 

[5/ம. ௨/1522 த. சிகிச்சை] 

சிகிச்சைக்கூறு 49/20௮//-மம, பெ. ([.) 

1. நோய் நீக்க மருத்துவத்திற்காக ஏற்பட்ட 

பகுதிகள்; (6 591/61வ। 5பும்-07(51௦05 ௦ 

060௨81௱215 [ஈ॥ 6 ஊவ௱கார் ௦71 

0186328658. 2. சிகிச்சைவகை பார்க்க: 566 

5/9/200 622௮ (சா.அக.) 

[சிகிச்சை 4 கூறு] 

சிகிச்சைபேதம் 8/9/222/9202/77, பெ.(.) 
நோய்களுக்காகச் செய்யும் பல வகையான 

(விதமான) தீர்வுகள் (பரிகாரங்கள்); 19௦ 

561/2151 ௦81065 0 017128௭௦65 1 16 

(₹681௱8ர் 81107060 70 ஐபாற௦565 0௦07 

௦116011100 9 0௦பா6. (சா.அக.) 

/ சிகிச்சை 4 01த1ம்/ 

சிகிச்சைமுறை 3/9/2௦கட்71ய7௮] பெ.(ஈ.) 
மருத்துவம் செய்யும் முறை; 16௨ ௦0 ௦7 
௦2. (சா.அ௮க.) 

/ சிதிச்சை 4 முூறற/ 

சிகிச்சையிலட்சணம் 5/9/20)- 
//2/22/7௮/77, பெ.(11.) மருத்துவச் செய்கைக்கு 

ஏற்பட்ட ஒரு சிறப்பு; 16 081801611511௦ 

08புழ பாொடருரா0 116௨ 1௨௨4ம் ௦7 

0152886. (சா.அக.) 

[சிகிச்சை * இலட்சசணாமம்/ 

சிகிச்சைவகை 2/௪/20௮0௦2ஏ௮/ பெ.(ஈ.) 
பொதுவாக எல்லா மருத்துவ நூல்களிலும் 

நோய்க்காகச் சொல்லியுள்ள தீர்வு 

(பரிகாரங்)கள்; 96083! 66014! ஈ௦௦5பா௦ 

0௦1160 1" ற 60/௦௮1 6௦௦165. (சா. அக.) 

[கிகிச்சை 4 வகை/ 

சிகிடிமா மானாக, பெ.(ா.) கொட்டை 
முந்திரிகை; ௦8573 ஈபர் - 7௨௦௮701ப௱ 
வகை ௦௦01081916. (சா.அ௮க.) 



சிகிபாடவரசம் 314 சிகைதாடு 

சிகிபாடவரசம் 5(72222௦௮:௪8௮, பெ.(£.) 

வாத குன்மத்தைப் போக்குமோர் ஆயுள் வேத 

மருந்து; 80 /பா;ு601௦ ௱601011௦ 

௦ா65௦011660 101 050 60518. (சா.அக.) 

சிகிமுகி பச! பெ.(॥.) சிக்கிமுக்கி 

பார்க்க; 866 4/44/77ப4402 

சிகில்லி 5/(84// பெ.([.) சிகில் (வின்.) பார்க்க; 

கொள்வதினால் பேச முடியாமற் செய்யும் ஒரு 
வகைச் சன்னி; 8000] 0 9௮ ஈப௦ப5 
91160110ஈ ॥ஈ பர்ா௦் 11௨ 100006 18 
ரொ 80 1108௦1 06 றபர் பர 
51௮101 80 ௦௦0560 பனா(ு (6 8066௦1 [5 
ாறவா€0. 2. ஊமைத்தனம்; பெ௱டா255. 
3. சிஃகுவீகம் பார்க்க; 866 8/1 ௪.௮1. 

566 5/7 

சிகிலாடு-தல் 5/9/2//-, 5 செ.கு.வி.(3.॥.) 
ஆயுதந் துலக்குதல் (வின்.); 1௦ 0௦115 வாா5. 

சிகிலேகியம் 49/5௮, பெ.(1.) விக்கல், 
மூச்சிரைப்புக்காக ஆயுள் வேதப்படி 
மயிலிறகுப் பற்பம், திப்பிலிப் பொடி (சூரணம்) 

இவற்றைத் தேனில் கலந்து தரும் மருந்து; 8 
சீறுபாங6010 ஈஉயிொவி 90 றா6டவா௨0 

811 068000%'5 189161 0850௨ 
(08101160 08/06) வார் 0௦06 ௦7 1௦0 
08008. |1 15 ா6501060 101 1000 ப01 8௮௭0 
௮0 மாஉவ்॥ஈ9. (சா.அக.) 

சிகுரம் (சப), பெ.(ஈ.) மயிர் (வின்.); ௮. 

[571. 0/2 த. சிகரம்] 

சிகுவா பாச, பெ.(ஈ.) நாக்கு: 16 (011006. 
(சா.அக.). 

சிகுவாக்கிரம் 9ப2, பெ.(ஈ.) 
நுனிநா; (2 ௦711௨ 1௦0ப6. (சா.அக.) 

சிகுவாகண்டரோகம் ௮/(7ப/12/4202729477, 
பெ.(॥.) நாக்கு வெடித்துப் புண்ணாகும் ஒரு 
நோய்: 8 0156856 0116 1௦0006 8411610௦60 
வ் 080165, ப௦னா21௦ ௦1 16 (௦009 ப6ீ 8௮0 
ம் 6 1௦94 ர்பா௦/௦0 100006. (சா.அக.) 

சிகுவாசன்னி! 5(ஏப122-8270/ பெ.(ஈ.) நாவை 
உள்ளிழுக்கச் செய்யும் ஒருவகை இசிவு 
நோய் (சன்னி) (வின்.): 9 140 ௦7 9 வள 
வர்ர (௨ 1000 ப6 15 ரொலா (ஈ. 

[574 2௮/25 த. சிகுவாசன்ணி] 

சிகுவாசன்னி 5(ஏப.2252-/ பெ.(1.) நரம்புக் 
கோளாறினால் நாக்கை உள்ளுக்கிழுத்துக் 

(சா.அக.) 

சிகுவாத்தம்பவாதம் 5/7ப'2//2/77.521:222, 
பெ.(॥.) பக்கஊதத்தி (பாரிச வாயுவி)னால் 
நாக்குக் குளறல்; 108120 8066௦1) 85 9 
£65ப!( ௦4 றகாஷர்ி௦ 5110106., றவு ௦4 1௦ 
(00 ப6€. (சா.அக.) 

சிகுவாதாபிதம் 5(7ப2/40/227, பெ.(1.) 
நாக்கு சிவந்து புண்ணாதல்; 1ஈரி3௱௱2(௦ 

௦117610௦10 ப6. (சா.அக.) 

சிகுவாபம் 5740269௮77, பெ.(.) நாய்; 00௦0. 
(சா.அக.) 

சிகுவாமூலம் 5/௪பரக௱/2௱, பெ.(ஈ.) அடி 
நாக்கு; 16 ௦01 ௦7 116 1௦00 ப6. (சா.அக.) 

சிகுவாரோகம் 8/7ப2-2ஏ௮௱, பெ. (ஈ.) 
நாக்கைப் பற்றிய நோய்கள்; 01569565 04 1௦ 
(00 ப6 1॥ 980௭14. (சா.அக.) 

சிகுவாலசலரோகம் 5/7ப/22/22௮:2727௮, 
பெ.(1.) நாக்கில் கொப்புளங்களை எழுப்பிப் 
புண்ணை யுண்டாக்கும் நோய்: ப1௦௮4௦ ௦7 
116 (டா0ப6. (சா.அக.) 

சிகுவை 4௪௮ பெ.(ஈ.) 1. நாக்கு (பிங்,); 
(09 ப6. 2. வாக்கு (இலக்.அக.); 0௦1/எ ௦7 
5066011. 3. சிங்நுவை 2 (சிவப். கட்.) பார்க்க: 
566 வு்ர்ப௮/ 

[5401 7022 த. சிகுவை] 

சிகைதாடு 5/ஏ௮722/ பெ.(1.) 1. தலையணி 
வகை (இ.வ.); 8 880 ௦॥8௱6ர், 
850601 ௦7 ௨ ௦0. 2. தலைமயிர்கட்டுங் 
கயிறு (வின்.); 51779 07 18518௦ (0௨ ஈன். 

[5//2/22/ 2 த. அிகைதாடு] 



சிகைமாலை 

சிகைமாலை $ழ௪ட்2 பெ.(ஈ.) வாசிகை 

(பிங்.); ௩2௮1 107 116௨ ரவா ௦7 220. 

[5/0 5/4/727772/22 த. சிகை மாலை] 

சிங்கச்சுவணம் 2/*/(2-௦-20/27௮-7, பெ.(ஈ.) 
ஒருவகை உயர்தரப் பொன்; 8 (40 ௦7 

5பழஊ!0ா 0010. “தீதுதீர் சிறப்பிற் சிங்கச் 
௬௮௪0ம் ஜறோசையபோகிய சொன் 

பொன் (பெருங், வத 7] 23). 

[544. 5//70/22512//7௪ 2 த... சிங்கச் 
545/1] 

சிங்கணந்தம் ரச2௮12௭, பெ.(॥.) 
சிங்கநந்தம் (பரத. தாள. 3) பார்க்க; 866 
5//4627௮712/77. 

சிங்கத்திசை 217௪-84] பெ.([.) தெற்கு 
(வின்.); 50ப1. 

[சிங்கம் 4 திசை] 

[5/0 51/72 த. சிங்கம்] 

சிங்கதீபம் 8/5/5-00௮7, பெ.(1.) கோயில் 
விளக்கு வலக (பரத. ஒழிபி. 41-43); ௮ (8௦ 

௦1 1௨6 (ஈம. 

தவ. அரிமா விளக்கு 

[/கிங்கம் 4 தீபம்/ 

[514. 5922 த. சிங்கம்] 

பெ. (8.) சிங்கநகக்கை 4/72-/7292-/-7௪7 

ஒரு கையின் விரல்களை அரிமாவின் 

நகங்கள் போல் அகற்றி வளைத்தலாகிய 

அவிநயக்கை வகை (பரத. பாவ. 38); 

231௦ சிங்கநாதம்” 

0951பா6 காம் ௦6 லார ப்ர கரா 
916 80 610 85 (0 76501௦ 8 /௦'5 01216. 

த.வ. அரிமா நகக்கை 

[சிங்கம் - நகம் றக] 

[514. 27272022 த. கிங்கதகம்] 

சிங்கநகம் 3/%%௪-7௪9௮, பெ.(॥.) சிங்க 

நகக்கை (வின்.) பார்க்க; 566 5/172-/7272- 

62 

சிங்கநந்தம் /72-7௮12௮, பெ.(ஈ.) 

முப்பத்திரண்டு மாத்திரை கொண்ட 

துணைத்தாளவகை (தாளசமுத்திரம்); 
௱ய5.) 8ஈ ஈ1ா/091௦ வு ௦7 1௦ 
ஈு6௨8$பா€ ௦0௦051510 ௦1 32 ஈசல், ௦௦ 
௦1 1146 ப02-12/5/77, 0.3. 

[5/1 ௨7172-11270472 2 த. சிங்க தந்தம்] 

சிங்கநாதம்' ௪௪-22. பெ.(ஈ.) 
1. அரிமா முழக்கம்; (106 1௦௧. 2. போரில் 
வீரர் செய்யும் உரப்பல் (கர்ச்சனை) முழக்கம்; 
வ்ா-வ௦௦0, 6௧141௨ - 8௦பர. "தலைவா் 
சிங்க ாகுமும்" (க.ம்பரா. பிரமாத. . 70.47. 
3. தொல்லை (தொந்தரவு) (இ.வ.); 10016, 
021௦. 

[சிங்கம் -நாத-ம்.] 

சிங்கநாதம்” 7௪2-222, பெ.(ஈ.) 
ஊதுகொம்பு; 10, 8 காரா 51ாபற னார். 

"உடன்சிங்கராத.ங் 

(திரு. வசை. உலவா. 7). 

[சிங்கம் - நாதம்] 

[54். ௮6722 த. அிங்கமி] 

கிடத்கறைசய ” 



சிங்கநோக்கு 316 சிங்கம்” 

சிங்கநோக்கு 3/172-/72/%ப, பெ.(1.) த.வ. அரிமாக் கால் 
1. அரிமாவைப் போலக் கழுத்தைத் திருப்பிப் [சிங்கம் - பாதம்] 

பார்க்கை; 100109 082 6 810ய/08 கா் [51. 544௪5 த. சிங்கம்] 

160% (பார60, 86 81/௦. 'கிங்க தோக்கிற் ல். ௮ 

பணை பெருத் துறழ நோக்கி” (சீவக. 1569), னை தட தட ஷம் ) ட பல் 
2. அரிமாநோக்கம் (இறை. 4, 57); ௨ ௦0௦ வள்ைப்நாள ஒரு விலங்கு; 10... கரதிறார் 
01 511400 8 5012 1" 8 11621186. 

த.வ. அரிமா நோக்கு 

[சிங்கம் - நோக்கு] 

சிங்கப்பல் 5/17௪-0-௦௮1 பெ.(॥.) முன்புறம் 

நீண்டுள்ள துணைப்பல்; றா௦16௦1110 6ூம்௮ 

(௦௦1. 

சிங்கப்பிரான் /ர௪-0-22ற, பெ.(ஈ.) 

மாந்தவுடலும் அரிமா தலையுங் கொண்ட 

தோற்றம் (நரசிங்கமூர்த்தி); 11 பாக! 1ஈ 615 

௱8-1101 1ஈ௦8ர2110. “கிங்கம்பிரானள் 

பெருமை யாராய் சீர்ைத்தே " (திவ். 
திருவாபம். 28.9). 

சிங்கப்பெருமாள் வர்2-0-,02/ப/77.4/ 
பெ.(ஈ.)1. சிங்கப்பிரான் பார்க்க: 866 5//ரர2- 
2-2. 2. துளசி (மலை.); 014 098]. 

சிங்கமாதம் 5//72-029௪௱, பெ.(ஈ.) 
அரிமாவின் அடிபோன்று அமைக்கப்படும் 
கால்; [698 071 655618 07 465861-812005 
1 116 8826 ௦4 1௦6 166. 'தாரைத்தாள் 
வட்டில் ஒன்று கருக்கிரண்டுஞ் ௫ிஙகபாத 
மிரண்டும் உட்பட ”(5.1.1.॥1. 5). 

சிங்கம்” 

சிங்கம்” ௮1௪௮, பெ.(ஈ.) 

சிங்கத்து மறக்குரல் (பெருங், உஞ்சைக், 47 

777]. 2. அரிமா ஒரை (சிங்கராசி) (பிங்.); 6௦, 

(6 ரரி 8/0 ௦07 116 200190. 

3. வேளாளரின் ஒரு பட்டப்பெயர் (4); 81/16, 

சளி ௨00 4615125 36 ॥ பாலசிங்கம். 

[5/0 ௮77722 த. சிங்கம்] 

5/19௮7, பெ.(ஈ॥.) ஆடாதோடை 

(மலை.); 30௮ - ஈபர். 

[5/1 5/77//2 த. சிங்கம்] 

1. கொம்பு; ॥௦. 

2. வாழையின் இளங்கன்று; 

௦18111. 

(௨006 

அிங்க.ம் 

கெடித்திருச்கிறது' (இ.வ.), 3. கிட்டிப்புள் 

விளையாட்டில் வழங்கும் ஏழு அல்லது 
பத்துக்கிட்டி நீளங்கொண்ட அளவு (]); 
01518006 07 568ஈ ௦1 80௱(/௱65 (2 

51015 1ஈ 116 086 ௦4 (0-024, 6௮5 பா60 

1௦ பா (66 ௦94 1வ116 (௦ (06 0௦0௮1. 

[58. 51722 த. சிங்கம்] 

ட ச ௪ 

வாழைக்குச் 



சிங்கம்” 

சிங்கம்” 1௮/77, பெ.(.) ஒரு வகை நஞ்சு 
(மூ.அ.); 8௱ர௱ஊவ! 001501. 

சிங்கம்” 5//9௮/77, பெ.(॥.) ஒருவகை நறுமண 

(வாசனை)ப்பண்டம் (அக.நி.); ௮0 ௮௭௦௭ம். 

சிங்கம்பட்டு 5/17277-22//ப, பெ.(ஈ.) நாண 
யத்தைத் தூக்கியெறிந்து அது விழும் பக்கங் 
களைக் கொண்டு வெற்றி தோல்விகளை 
உறுதி செய்யும் பந்தய விளையாட்டு (இ.வ.); 
8 ரா௨௦ ௦0 06 ஈரா கள் உ௱வ! 

௦௦15 8162105860 பற ॥6௨05 வாரா வா 

(211/5 1௦510. 

சிங்கும் - பட்டு] 

சிங்கம்புள் 8/79௮/77-2ப/ பெ.(॥.) கிட்டிப்புள் 
(நாஞ்சில்); 116 036 ௦01 (10-07. 

[சிங்கம் 4 புசர்.] 

சிங்கமடங்கல் 2/042-/77222/12௮/ பெ.(ஈ.) 
சிங்கக்குட்டி; $0பா0 ௦4 11௦. 'மலைபக 
கரிழைக்குஞ் சிங்க மடங்களை " (சீவக. 29.2). 

த.வ. அரிமா ஏறு 

சிங்கமடி-த்தல் 5/7௪௮/7-௪2%, 4 செ.கு.வி. 

(3...) கிட்டியடித்தல் (4); 1௦ 1௦58 பற ௨௮0 

511112 [6 021 1௩ 6 086 ௦7 110-021. 

[சிங்கும் * ௮டி-..] 

சிங்கமதாணி 5/172-/772022 பெ.(॥.) 

வெற்றிவேந்தன் மார்பிலணியும் அரிமா 

(சிங்க)முகப் பதக்கம் (சங்.அக.); 1௦17-18060 

ஷன் 10 மா22ஐ1 ௦ ப 8 ுர௦010ப5 

(ர. 

த.வ. "அரிமா பதக்கம் 

சிங்கமுகக்காப்பு 3/172-117ப94-/-42000 
பெ.(.) அரிமா (சிங்க) முகத்தைக் கொண்ட 

தோடா (வின்.); 0130ஒ161 வரிர் 8 11௦5 1306 

௦ 116 6902. 

/அிங்கம் முகம் * கர.ப்ப7/ 

[510. 4//722 த. சிங்கம்] 

சிங்கமுகப்பல்லக்கு //192-/77/9.2-0- 

2௮/40, பெ.(1.) அரிமா (சிங்க) முகவடிவை 
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முகப்பிற் கொண்ட பல்லக்கு வகை (வின்.); 

8/௮0ப/ஈ கர் 116 7806 074 ௮ 1101 08760 

1 *௦ர். 

த.வ. அரிமுகச்சிவிகை 

[சிங்கமும் 4 பல்லக்கு] 

சிங்கமுகம்வை-த்தல் £2//192-/77ப9.2/77-022, 
4 செ.கு.வி.(1.॥1.) சினங்கொண்டிருத்தல்; 1௦ 
பர் ௦ 8 8ஈரரு 1௦01 (1480). 

த.வ. சீறுதல் 
[விங்கமுகம் 4 றவ] 

சிங்கமுகவோடம் 23/72-/7ப9.2-1:002/77, 
பெ.(॥.) சிங்கத்தின் உருவை முகப்பிற் 
கொண்ட தோணி, ௦௦91 81ம் ௮ ॥௦-8॥8060 
ா௦1.  போனைமுக போடமும் சிங்கமுக 
பவோடமூமென்னும் இவற்றின் ஏறி” (சிலம் 73. 
777: உர], 

த.வ. அரிமுகஓடம் 

[சிங்கம் -முக.ம் -ஐ.டம்.] 

[516. 5//22 த. சிங்கம்] 



"சிங்கமுகாசுரன் 

சிங்கமுகாசுரன் 3//172-/77ப922ப/2, பெ.(1.) 

முருகக் கடவுளால் வதஞ் செய்யப் பெற்ற 

வனும் அரிமா (சிங்க) முகத்தையுடையவனு 

மாகிய ஓர் அசுரன் (கந்தபு.); |101-18060 

சிடிபாக வவ டூ 505. 

த.வ. அரிமுகஅரக்கன் 

[5/7. வரி சாப்ி25ப/2 2 த. சிங்க 

முகாசுரன்] 

சிங்கமுகி 5/ச2ப9[ பெ.(॥.) பொன்னூ 

மத்தை (மலை.); ௦111-8006. 

[5/1. 5//77/2-7ப/07/ 2 த... சிங்கமுகி] 

சிங்கலை 52௮/௮! பெ.(ஈ.) வில்லங்கம் 
முதலியன (இ.வ.); ஈரப௱மா௮ு௦6, (௮06 ௦7 

ரய. 

[5/1. வர்பா௮/22 த. சிங்கலை] 

2//175-292/0) பெ.(ஈ.) 

அரிமாவை ஊர்தியாகக் கொண்டவளாகக் 

கருதப் பெறும் கொற்றவை; [9பார5, 35 |1௦0- 
௱௦பா(60. “சிங்கவாகணி வற்று செந்திர.மா 
கொடிருக்கவே "(கவிங், 276, புதம்) 

சிங்கவாகனி 

[5/6 5477/7202/7௮7/2 த. சிங்கவாகணி] 

சிங்காசனம் 5/7ஏ25௪௮/, பெ.(ஈ.) 1. அரிமா 
தாங்குவதுபோல் அமைக்கப்பெற்ற இருக்கை; 

௦5 $ப000160 ரூ 081௩௦0 1015. 
“சிங்காசனமும் பெங்குபூட் தனிசும்" 
(பெருங். உஞ்சைக். ௪7 60). 2. கேசரியாசனம் 
எனும் ஓக முறை; (7608) 4601௦ 0051பா6. 

த.வ. அரியணை 

[5/7. 5077725௮7௪ 25 த. சிங்காசனம்] 

சிங்காதனம் 5//௮/27௮, பெ.(ஈ.) 
1. சிங்காசனம் 1 பார்க்க: 566 
53/12. "தண்டுஞ் சிவிகையஞ் 
சிங்காதனமுந் தமிழ்க் களித்த கண்டன் 
(தணிப்பா. //. 127. 322), 2. சிங்காசனம் 2 
(திருமந். 562) பார்க்க; 866 5/19.22௮௪7. 

த.வ. அரியணை 
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சிங்காரக்கண்டி 5/74747௪-/4-/2ற பெ.(ஈ.) 
நெடுங்கோடு கொண்ட புடைவை வன்க . 
(கொ.வ.); 8 80 ௦7 58166 மார் 1௦0 

5111025. 

/ சிங்காரம் -க-ண்டி/ ப 

சிங்காரக்கழு 3722-/-/(௪/ப, பெ.(ஈ.) 
கொலைக் கழுவகை; 8 (0 ௦4 ஈறி! 0- 
519/6 (4. 

[சிங்காரம் -கழு/ 

சிங்காரக்காரன் 5/792:2-/64அ2ற, பெ.(ஈ.) 

புனைவான (அலங்கார) உடையுள்ளவன்; 1௦0 

0௮1/ - 065560 0௦80. 

த.வ. அணிசெய்ஆடையன் 

[சிங்காரம் *காரன்] 

சிங்காரத்தாட்டுப்பத்திரி 5/4௪௮:2-/-/2/7ப- 
20௪111) பெ.(.) சேலைவகை (கொ.வ.); 3 

(0 01 5866. 

[ சிங்காரம் -தாட்டுப்பத்திரி] 

சிங்காரத்தோட்டம் 872:௪-/-/21/27, 

பெ.(॥.) மனமகிழ்ப்பூங்கா (உத்தியானவனம்); 

01685பா62-08108. 

த.வ. எழில்வனம் 

சிங்காரத்தோப்பு 5/7௪27௪-//௦2ப, பெ. (1.) 
சிங்காரத்தோட்டம் (1.14. 5.8. 52) பார்க்க; 
566 4//19472-1-10]72/77. 

[ சிங்காரம் -தோபப்பு] 

சிங்காரநடை அரசாக பெ.(ஈ.) 
1. ஒய்யார நடை; 018061ப| 98/4. நடன 
சிங்கார நடையழகின் "(தணிப்பா, /, 746, 45), 
2. பெருமித நடை (கொ.வ.); 917601௦0 0/0. 

த.வ. ஒயில் நடை 

[சிங்காரம் 4 தடை] 

சிங்காரப்பாய்ச்சல் 2/192/2-0-,0.2)/202] 

பெ.(ஈ.) குழந்தைகளின் துள்ளுநடை (1); 
ஒழ ரீர்திலு றாவணாாம் 85 ௦74 சரிகா. 

த.வ. துள்ளல் நடை 

[ சிங்காரம் *பாய்ச்சலி] 



சிங்காரப்பேச்சு 

சிங்காரப்பேச்சு £/1ஏ2/2-2-2220ப, பெ.(1.) 

1. ஒய்யார (அலங்கார)மான பேச்சு (கொ.வ.); 

11௦/0) 806600. 2. காதற் (சரசப்) பேச்சு; 

8௦௦05 1௨/6. 3. வேடிக்கைப் பேச்சு; மர்(டு, 

்பாா௦௦ப5 141. 

த.வ. அலப்புரை 

[ சிங்காரம் * பேச்சு] 

சிங்காரம் 3/2, பெ.(.) 1. ஒன்பான் 
சுவையுள் (நவாசத்துள்) ஒன்றாகிய இன்பச் 

சுவை (சூடா.); (0091) 88 ௦4 104/6, 

௦ா€ 01 ஈவங/258ர, 0.4. 2. ஒப்பனை 

(அலங் காரம்); 06001910, ௨௱வ158- 

ஈர், 668014, 6506018]1/ 811741௦181. 

'கொத்தலாதார் மார்பன் கொலுவிரக்குரு் 

அிங்காராம்' (புளி). 25), 

த.வ. ஒப்பனை 

[5/0. ார்ர472 2 த. சிங்காரம்] 

சிங்காரி'-த்தல் 3/௪, 11 செ.கு.வி. (5.1.) 
1. ஒப்பனை செய்தல் (அலங்கரித்தல்); 1௦ 

06001௮16, 06801௫. உண்ைாச அிங்காரித 

துன்ன ழறகம் பாராமல். 2. ஒப்பனை 

(அலங்கரி)த் துரைத்தல்; 1௦ ப56 1௦/60 

210806. 

த.வ. ஒப்பனை செய்தல் 

சிங்காரி” ரச் பெ.(1॥.) அலங்கார 

முடையவ-ன்-ள் (வின்.); 9௮1 065560 

வா 0 வறக. 

த.வ. மினுக்கி 

[8ம் 172777 2 த. சிங்காரி] 

சிங்காவலோகனம் ஃ/1/72௦/042//2/77, 

பெ.(ஈ.) சிங்கநோக்கு, 2 (சி.சி.5, 9, சிவாக்) 

பார்க்க: 5223//142-/72444,2. 

[5%1. ரரச௪2-/02௪ 2 த. 

சிங்காவலோகனம்/ 

சிங்கிகைபுதல்வன் 8//2/9௮/0ப0-0/௪, 

பெ.(॥.) சிங்கிகையின் புதல்வனான 

செங்கோள் (கேது) ; 661ப, 85 16 50 ௦4 

ஸார். "சிங்கிகைபுதல்வ னென்றும் ” 

(மச்சு, புவனகோச. 27. 
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சிங்கிணிகோசு 58/1௪/0020, பெ.(ஈ.) பம்பர 

விளையாட்டில் பம்பரத்தைச் சுற்றும் போதே 

கயிற்றால் தூக்கிப் பிடித்ததைக் குறிக்கும் 

சொல் (கொ.வ.): 9 181௱ ப560 [॥ 11௦௨ 0௭௨ 

௦1 1005 10 8015 116 ॥ரீபார பற ௦14 ௪ 

5௦9 1௦0 வா் க ௦௦10 210 021௦40 (6, 

த.வ. ஏந்துபம்பரம் 

௮//14/-77402/77, பெ.(.) சிங்கிநாதம் 

1. இடம்பஞ் செய்கை (பிங்.); 885பா௱ாா0 ௮, 

015018 ௦1 பகா(ு. 2. தன் விருப்ப 

(சுவாதந்திரியத்தை மேற்கொள்கை (வின்.); 

விர் 685, (2140 10 611125. 

3. வீண்காலங்கழிக்கை (இ.வ.); 8/8510 0 

101109 16. 

[5ம் கார்ச-ாசிசெ 2 த. சிங்கிநாதம்/ 

சிங்கிவேரம் ரந சா, பெ.(॥.) சுக்கு 

(மூ.அ.); 01160 911087. 

[57. வாரர2-0422 த. சிங்கிவேரம்] 

சிச்சன் 42௦௪7, பெ...) மாணாக்கன்; 

015010/6.  ''து.சாரியன் சிச்ச ஊாருயி்ரைய 

பேணும் “(உபதேசரத். 557. 

[5/7 3/2 த. சிச்சன்/ 

சிசிரம் 3/27௪௱, பெ.(ஈ.) 1. சிசிரருது பார்க்க; 

5௪௦ வரசாயம1, 'வெருவிப்போய்ச் சிசிரம் 

தீங்கு (கம்பரா. மாச். 92]. 2. சந்தனம் 

(மலை.); 59104100௦0. 

[8/1 விலாச 2 த. சிசிரம்/ 



சிசிரருது 

சிசிரருது 5/53/21ப௦2, பெ.(॥.) கும்பம் (மாசி), 

(பங்குனி) மாதங்களாகிய 

பின்பனிக்காலம்; 0௦௦! 5௪95௦0, 116 ௱௦([15 

01 /7725/ 810 ௦2/1௪ப// ௦06 ௦ரீ 50 ஈப0பெ. 

0.14. 

மீனம் 

த.வ. பின்பனி 

[5/1 5/82-470012 த. சிகிரருது[] 
சிசினம் 5/5/74/77, பெ.(ஈ.) ஆண்குறி; ஈ௮|6 

98௮146 008. 

[541. 5/8/7௪ 5 த. கிசினம்] 

சிசு' 8/2ப, பெ.(ஈ.) குழவி; கடி, 4௦ பார ௦71 
றவ. “சிசுக்களி னறினிலாச் சிந்தை ” 

(பாரத. குருகுல. 25), 

த.வ. குழந்தை 

[5 57/5ப2 த. சிசு] 

சிசு“ 320, பெ.(ஈ.) 1. கரு அல்லது கருப்பக் 
குழந்தை (சிசு); 8௱௦௫/௦. 2. கருப்பிண்டம்; 
106105 ரா ௨ம். 3. பிறந்த குழந்தை; 
ஈய 0௦ ௦௨03. 4. எட்டு அகவைக்குட்பட்ட 
குழந்தை; ௦440 06108 ஒூரர1 2875 ௦7 906. 
5. சிசு மரம்; 815800 - 0௮168101௮ 8195 ப. 
(சா.அக.) 

சிசுகத்தி 53/20/௪110] பெ.(1.) கரு(சிசு)க்களை 
அழிக்கை (இ.வ.); ॥ஈரீகா!(1௦10௨, 8 ப81 0 
8601140॥ ௦ ஈ(508ா1806, 

த.வ. கருவழிப்பு 

[5॥். 5/2ப-/7௪ற22 த. சிசுகத்தி] 

சிசுகத்தி 3/5ப௪1// பெ. (.) சிசுவத்தி பார்க்க: 
566 5/5ப-5/1/. (சா.அக.) 

சிசுகம் 5/பச_, பெ.(ஈ.) 4, ஒரு மரம்; ௮ 
பாவ 66. 2. கடற் பன்றி; 588-0௦0. 
3. முதலை; 0௦10000116, பு௮!6. (சா.௮க.) 

சிசுகாகிதம் 5/5ப22/௪,  பெ.(॥.) 
வெள்ளை யெள்ளு; நூர்ப்ர6 வி 8660. 
(சா.அக.) 

320 சிசுபுடம் 

சிசுசிதை--தல் 3/5ப-3/௪/-,4 செ. குன்றாவி 
(4.1.) கருவழிதல்; 800110, 1602111௮06. 

(சா.அக.) 
[சிசு 4 சிதை--/ 

சிசுதானேதிரும்பு-தல் 55ப/472-// பாம்ப 
5 செ.கு.வி. (3.1.) கருப்பைக்குள் குழந்தை 
யானது தனக்குத் தானே திரும்புதல்; 1௦ 176 
5201௮16௦ப5£ 01ப௦ ௦7 16 சரிய ரர (ர 

௦ம். (சா.அக.) 

[சிசு - தானே -திரும்பு-.] 

சிசுதோடம் 5/5ப-/242/., பெ.(.) குழந்தை 
களுக்குக் கருப்பத்தில் அல்லது பிறக்கும் 
பொழுதே ஏற்பட்ட குற்ற (தோச)ங்கள்; 
9914! 0/669565 ௦ ௦010 0/242515 

900பா60 ௫ சாரியா போர (ஈன் நார். 

(சா.அ௧.) 

சிசுத்துவம் 554/2, பெ.(1.) குழந்தைப் 
பருவம்; ௦410௦௦0, ஈ ரீவாலு. (சா.அக.) 

சிசுநாயகம் 350/-ஈஆ௪9௪::7, பெ.(1.) சிறுவர் 
ஆளும் ஆட்சி (வின்.); 906 ரு 
]ப46ரி65, ப560 10 ௦௦. 

[சிசு - நாயகம். ] 

சிசுநோய் 5-7, பெ.(ஈ.) 1. குழந்தை 
களுக்கு ஏற்படும் பொதுவான நோய்கள்; 
01568568 ௦7 ௦41/8 1॥ 0௨௮. 
2. குழந்தைகளின் உடம்பை அடுத்த 
நோய்கள்; ௦௦18111ப11௦3] 01569565 ௦7 

ரியலா. (சா.அக.) 

[சிசு 4 தோயம்..] 

[5₹0. 8/2ப2 த. சிசு] 

சிசுபுடம் 8/2ப-௦ப22௱. பெ.(ஈ.) இருபது 
வறட்டியினால் போடும் புடம்: ௦௮1௦17211௦ 
61160160 வர்ர (வளம் 0015-0 பார ௦௮165. 
(சா.அக.) 

[சிசு -புடம்.] 

[514. 3/2ப2 த. சிசு] 



சிசுமாம் 

சிசுமரம் 25ப-/77௮/௮7, பெ.(1.) 1. நூக்கமரம்: 
௦188ப௱ 166-051020/8 86560. 2. திசு 

பார்க்க; 866 560. (சா.௮௧.) 

[சிசு 4 மரம்,] 

[514. 4/5ப2 க. சிசு] 

அ9௪.மரி-தீத.ல் 515ப-ாவ!1-, 4 செ.கு.வி.(1.1.) 
குழந்தை கருப்பத்தில் இறத்தல், 1௦ 016 85 
௦1 8 ௦0/18 11 1௨ 8/௦௱ம் 5811/1-0௦7ஈ. 
(சா.அக.) 

[சிசு - மறி-] 

[511. 4422 த. சிச] 

சிசுமாந்தம் 56-22, பெ.(॥.) 

1. குழந்தைகளுக்குக் காணும் மாந்தநோய்; 

110196514௦ 1 சரிொசா. 2. மாந்தக் கொடி: 
8 பாரோ 0660௭. (சா.அக.) 

த.வ. பிள்ளைமாந்தம் 

[சிசு 4 மாந்தம்] 

சிசுமாரம் 3/5ப-/7727277, பெ.(1.) 1. கடற்பன்றி; 
00100186, 568-100. 2. முதலை; 01000016, 

6 வோ06!(1௦ 0௦1044ஈ. 3. முதலையைப் 
போன்ற ஒரு பெருமீன்; 8 1806 15 ௦4 1௦ 
$060168 ௦1 /2/6. (சா.அக.) 

சிசுமூலிகம் 5/5ப-770/927, பெ.(ஈ.) 
1. நூலாஞ்செடி; 001100 116௦. 2. நாலிலைச் 
செடி; 00000003 - 001/௮!14(8 ௦678501085. 
(சா.அக.) 

சிசுமூலிகா 5/20/-/77/72, பெ.(.) சிசுமூலிகம் 
பார்க்க; 896 2/2 4/774474/77. (சா..அக.) 

சிசுரம் 2/2ப7௮77, பெ.(.) 1. கிலுகிலுப்பை; 

£211/6-4௦. 2. புளி; 18௮0. (சா.அக.) 

சிசுரவாரி 8/5ப2-63 பெ.(1.) சிசுரம் பார்க்க; 

566 5/2 ப12. (சா.அக.) 

சிசுராலிகம் கபார், பெ.(1.) ஆவிரை: 

(268 5ஊாக - 085815 அபா/௦ப/௧18. 
(சா.அக.) 

சிசுருட்சை! 3/5ப-ப/2௮] பெ.(॥.) (நோயாளி, 

முதியவர் முதலியோருக்குச் செய்யும்) 
பணிவிடை; ௦81110 : ஈபாார (250. 16 510% 

321 சிசுவிசேதம் 

20 1௨ ௦/0). ஒரு மாதம் நாள் நோய் 
வாரய்ப்பட்டிருந்தபோது என் மைல! மிெய்கு 

சிசுருட்சைகளை மறக்க முடியாது (௨.௦:/ 

த.வ. பணிவிடை 

சிசுருட்சை* 5/570/2௮/ பெ.(ஈ.) குற்றேவல்; 
8ஐ1௩1௦௦, ஈபாவா0. 

[5%1. 2ப270522 த. சிசுரூட்சை] 

சிசுரோகம் 5/5ப-1272/77, பெ.(ஈ.) 

குழந்தைக்கு வரும் நோய்; 0156886585 

21150 /10 2506015147 ௦/2, 01528565 

06௦181 1௦ ௦06. (சா.அ௮க.) 

த.வ. குழந்தைநோய் 

[சிசு - ரோகம்] 

சிசுவத்தி 5/2ப-௦௪/4/ பெ.(॥.) சிசுவதை 

பார்க்க; 566 84/61/2024] 

சிசுவதை 554-224 பெ. (.) 1. கருவிலிருக்கும் 

குழந்தையைக் கரைக்கை; ௦8ப51 9 20௦11௦, 

௦0. 2. குழந்தையைக் கொல்லுகை; ௦1410 

ராபா, ॥ ரீவார்/0106. 

த.வ. குழந்தைக்கொலை 

[சிசு - வதை.] 

சிசுவாகடம் £/2ப-ஈ2722277, பெ.(ஈ.) 

குழந்தை நோய்களைப் பற்றிய மருத்துவநூல்; 

9 [௪91/5 ௦ ௦26 01528565. 

த.வ. குழந்தை மருத்துவ நூல் 

/கிசு - வாகடம்] 

சிசுவாரினி 5/2ப/-ட௮/ பெ.(.) அப்பொழுது 

பிறந்த குழந்தை; 1814-0௦ 68%. (சா.அக.) 

சிசுவாருணி 3/2ப-ஈ௮ப3/ பெ.(॥.) சிசுவாரினி 

பார்க்க; 566 4/2ப1/2777/ (சா. அக.) 

சிசுவிசேதம் 54/21/2207, பெ.(ஈ.) அறுவை 

செய்து குழந்தையை வெளிப்படுத்தல்; 1௦ 

ளாம் 0 6 1061ப5 1௨ம் 

| ௦0671௦ 80௱( ௦ 7804111௮1௨ 04114௫ - 

டார. (சா. அக.) 



சிசுவியற்கைத்திருப்பம் 

சிசுவியற்கைத்திருப்பம் 2/2ப-ட-ட/௮(௪/ 

கருப்பைக்குள் 
குழந்தை தனக்குத் தானே திரும்புகை; (6 

800௩13160௦ ப5 ௫/0/பர்௦ா ௦7 (6 1௦ 61ப5 1 

1/7/002/77, பெ.(॥.) 1. 

௨ 8௦ம். 2. சிசுதானேதிரும்பு-தல் 

பார்க்க; 586 ௮/2ப/272-047ப7772ப-,. (சா.அக.) 

சிசுணம் 3547௮, பெ.(॥.) ஆதொண்டை; 
௱ம॥ா0 0808, - ஜேரறகா(5 ௦04. 

(சா.௮க.) 

த த அ. சிஞ்சிதம் 3/௪, பெ.(.) அணிகலன்களின் 
ஓசை; நகையொலி; (41/10 07௦ொக௱ள (6. 
'காணெரவியோடணி சிஞ்சிதமும் மழ 
(பாரத. பதினே மாப். 8.44). 

[5/1. அ/0//௪ 2 த. சிஞ்சிதம்] 
சிஞ்சினி 5/7 பெ.(1.) வில்லின் நாண்; 

௦௦1-510. 'சிஞ்சினீமுகம் நெறித்தனன்" 
(பாரத. காண்டவ. 9). 

[5/4. ௮/2 த. சிஞ்சினி] 

322 சிட்சை 

சிஞ்சுபம் 5/75ப௦௮77, பெ.(.) நூக்கு மரம்; 
5115௮. 'சிஞ்சுபப்னத்திடை (கம்பரா. 
சடாயு 742, 

[5/7 50/௦2 த. சிஞ்சுபம்] 

சிஞ்சை' 3/7 பெ.(ஈ.) முழக்கம்; யாட் 
50பாப். “கிஞ்சை மிடங்கரை ” (கல்லா. 25 
247] 

ஆச 5 ஆம 4. அது 

[51. 5/2 ௧. சிஞ்சை] 

சிஞ்சை” 5/9௮/ பெ.(ஈ.) 1. புளி (சங்.அக.); 
(2௮10. 2. புளிப்பு; 80பார655. 
'அிர்சையிவின் பவியமாகு.ம்"" (தல, 
௪ற௫௪. 775). 

[54(1. 0//7222 த. சிஞ்சை] 

அறிவைப் பெற விரும்புவோன்; ௮ 566161 01 
ரப6 00116006, ௨௦பரானா. “சிஞ்ஞாச 

ராகாவா செொன்றிரண்டு) போகக் (கயல், 

சந்தேக, 75.2), 

த.வ. மெய்ம்மைவிரும்பி 

[5/ம். /0725ப2 த. சிஞ்ஞாச] 

சிட்சகன் 5/7௪7.௪, பெ.(.) 1. கற்பிப்போன்; 

(6௨௦67, 1517100101. 2. தண்டிப்பவன் 
(சங்.அக.); ஐயா! 8பர்்௦மு 

[5/1 3//௮/22 த. சிட்சகள்] 

சிட்சி-த்தல் 5/4, 4 செ.குன்றாவி.(1.(.) 
1. தண்டித்தல்; 10௦ 7௨004௨, றபா/5ா. 

2. கற்பித்தல் (சங். அக.); 1௦ (6௮௦, 1௮. 

[5/1 5/2 த. சிட்சி-த்தல்] 

சிட்சை 6//2௮/ பெ.(ஈ.) 1. தண்டனை; 60௦௦1, 
பாகா. 2. பயிற்சி; 1௪98௦/9, 
பவாாாா9. 3. இசை (சங்கீத)ப்பயிற்சி 
முதலியன; 188505 1॥ ஈாப5/௦ 80 
வொ. அவளுக்குச் சிட்சை சொல்லி 
ச௦க்கிறான், 4. எழுத்துக்களின் பலுக்கம் 
(உச்சரிப்பு) முதலியவற்றை உணர்த்துவதும் 
வேதாங்கம் ஆறனுள் ஒன்றுமான நூல்; 



சிட்சைரட்சை 323 சித்தசுத்தி 
[681156 0௮40 மார்் ௩601௦ றர௦ா01௦0), 
௦6 ௦1 81% 282/௮, 0.௩. "அிட்சை 
சோதிடாதி.மற்றங்க நரல் (காய. அ கார: 10), 

/5/1, 5/4522 த. சிட்சை] 

சிட்சைரட்சை 4/272/2௮/ பெ.(ஈ.) அடிப்பும் 
அணைப்பும் (வின்.); பா! ராவார் ௨0 

0ா016௦1௦. 

[5/1. 2/4547/2/22 2 த. சிட்சைரட்சை] 

சிட்டபரிபாலனம் 2///௪-௦௮122/2௮7, 
பெ.(॥.) நல்லோரைக் காப்பாற்றுகை (வின்.); 
0ா01601௦1 0116௨ 000௦0. 

சிட்டர் அக பெ.(॥.) 1. மறை (வேத 
வேதாங்கங்)களைக் கற்றுவல்ல பெரியோர்; 
16௮௭௦0 065015 ௫/6|| ௩2560 1ஈ 460/௦ 

1௦6. “சிட்டா வாழ் தில்லை" (கேவா. 2 70), 
2. கல்வி நிரம்பிய சான்றோர்; 8156, [621160 

௱. 'அரசன் கிட்டரை யெல்லாங் கூவி” 
(ற. பஃ. 5), 

[5/1 56/22 த. சிட்டா] 

சிட்டன் 3/௪, பெ.(॥.) மாணாக்கன்; பற॥, 

01501016. “கிட்ட ணிவ்வாறு சொல்ல ” 

(கைவல். தத்து 47), 

[4ம் 56722 த. சிட்டன்] 

சிட்டாசாரம் 422௮77, பெ.(.) பெரியோர் 
கையாண்ட வழக்கம்; 8519011560 6 ௦1 

௦௦0ப௦1 07 ப6906 04 16 பாார்ப௦ப6 96 8 

பர்ி்டு பா 6 8058௦௦ ௦01 '5ப1॥' 8௭0 

உர். “கிட்டாசரதீ்தோடும் மூரறுவள 
_ வன்றி (கிழ். மராகஎள். 27]. 

ரீக 267௪7 2-02/2 2 த. சிட்டாசாரம்/ 

சிட்டி-த்தல் ௮05 4. செ.குன்றாவி.(1.) 1 படைத்தல்; 

(0 06916, ௮/6, றா௦0ப௦௦ 2. கற்பனை செய்தல்; 

ட 1௦216, 85 ௨ 00௦௭1 இது சிருட்டித்த 

ஆவணம். 'தரை/௭ம்டைச்சி“டிதீத விருக்கள் ” 

(இருப்ப சி ட... ப 
த.வ. படைத்தல். ' 

- அரத த் ஒது ன் அது 
[5/6 55/2 த. சிட்ட]. 

சித்தசமாதானம் 3///252/7720:27௮/77, 

பெ.(.) மனவமைதி (வின்.); 0680௦ ௦1 ஈர, 

[வ0பரி[ட, 

த.வ. மனவமைதி 

[சித்தம் - சமாரனம்.] 

சித்தசமுன்னதி £///2-5277ப/27-01 பெ.(.) 
செருக்கு; 600115. 

[574 ௦1475/77-ப/7-02 த. சித்தசுமன்னாதி] 

சித்தசரணம் £//௪-2௮௮7௮, பெ.(ஈ.) 

சித்தரை அடைக்கலம் புகுகை (சீவக. 

1, உரை); 566180 £ஊீப0௦ வார் (6 5100025 

௦ 6 ற6ஐ1601620 ௦1௦5. 

/5/ம 00242௮2722 ஐ. அித்தசரணாம்] 

சித்தசன் 5//22௪ற, பெ.(॥.) மன்மதன் 
(மனத்தில் தோன்றுபவன்); (ரக, 85 

ஈஈ௦-6௦1௱. “சித்தசற் புறிதரு 
செங்கண்மால் ” (கற்தபு. மார்க்கண்டேயர், 

2277, 

[51. 0///2-/2 2 த. சித்தசன்/ 

சித்தசாதனம் 2//௪-2222727, பெ. (ஈ.) 

1. முன்பே எண்ணிய (சிந்தித்த) தொன்றைப் 

பின்னுஞ் செய்து முடிக்கை (சாதிக்கை); 

1211௮03/ ௦1 ா௦ர ௭௭ ௭௨5 வாலஸ் 068 

0160. “குஞ் கித்தசாதனம் ” (42. 

பரர/௬௪௦௭7./.2. வெண்கடுகு (மலை.); ஙா 

பாகர். 

[5/5 ௮0011474520174272 2 த. அத்தசாதனம்/ 

சித்தசாந்தி 4///2-22707/ பெ.(॥.) மனவமைதி; 

510108! [லாப ௦7 ஈரா. ”கித்த 
சாத்தியே சரிப்போராம் " (அருட்பா. 

நெஞ்சறி. 682), ப 

[5/ம் ௮007254742 ௧. சித்தசாந்தி] 

சித்தசுத்தி 577௪-2010] பெ.(ஈ.) மனத்தூய்மை; 
பாடு மிறர். 'சஅித்தசுத்தியாம் பல்வகைச் 

அித்தியும் பயக்கும்” (திரு.வி, மாயம். 3.2), 

[6/4 202721745 த. சித்தசுத்தி] 



சித்தசுவாதீனம் 

சித்தசுவாதீனம் £///௪-2ப12௦1727, பெ.(1.) 
மனம் வசப்பட்டிருக்கை (கொ.வ.); ௦௦1௦! 

046 0065 ஈரா; 58. 

த.வ. மனத் தெளிவு 

[5ு் ௮007270207 2 த. சித்தசுவாசனம்] 

5/1/2022/42/77,  பெ.(1.) 

சிற்றடக்கம் பார்க்க; 566 5//7/௪09/442177. 

கட்டடம் சித்தடக்கமாக இருக்கிறது (இ.வ.) 

சித்தத்தியாகம் £//௪-0-0/27217, பெ.(॥.) 

சித்தநிவர்த்தி பார்க்க; 866 5///270/2/70/ 

சித்தத்தைச்சிவன்பாலேவைத்தார் 
5/1/21/2/2-020/2/22/21/௮/112 பெ.(ஈ.) 

உள்ளத்தைச் சிவனிடத்தே வைத்தவர் 

தொகையடியாருள் ஒரு கூட்டத்தார் 

(பெரியபு); 11056 ௩0௦ 816 805060 1ஈ ௦ 

௦௦810௦ ௦4 $ஙலா, 06 ௦7 /2ஏ௮0)- 

20/2, 0.1. 

சித்தநிவாத்தி 5///௪-க் வர பெ.(.) எல்லாப் 
பொருளிலும் பற்றுவிடுகை; 5ப)ப031/௦0 ௦7 

ப்6ீ ஈர; ரஉாபயா௦க1௦ா ௦7 81 ௦ 

911௦5 ௮௭0 0௯5 (1). 

சித்தப்படுத்து-தல் /112-0-0201///0-, 

5 செ.குன்றாவி.(5ு.1.) அணிய (ஆயத்த)ஞ் 

செய்தல் (இ.வ.); (௦ நா2ற8ா6, ௮/6 £6அ0. 

சித்தப்பிரமை $//௪-௦-௦௮௱௮]) பெ.(ஈ.) 

1. மனமயக்கம் (வின்.); 1ர81ப811௦0, 

51பழ6180110. 2. கோட்டி (பைத்தியம்) 
(சங். அக.); 1158ாரடு. 3. இசிவு (சன்னி)வகை 

((இ.வ.); ெொர்ப௱. 

சித்தடக்கம் 

[5/. ௦//1௪-00727722 த. சித்தப்பிரமை] 

சித்தபரமேட்டிகள் 5///2-0௮7௮1 5///2/ 
பெ.(ஈ.) சித்தர் - (சீவக. 962, உரை): 

5பழ6ாாவ!5, 96116016௨0 0065. 

சித்தபரிகர்மம் 5//2-௦௮4௮௭௭௮, பெ.(.) 
மைத்திரி, கருணை, முதிதை, இகழ்ச்சி என்ற 
நான்கு குணங்கள் (பரிபா. 4, 1, உரை) 
(சித்தத்தை அலங்கரிப்பவை); ஏர்ர்பல5 பர/௦் 

324. சித்தவிருத்தி 

௦6௮156 6 ஈரா, 86 80௦040 6 ராரா, 

1௦பா ர ஈபாற்ள, 4/12., சர்ப்பம்! 
/77ப/0/0௮/ (92/20. 

[5/4 ப/௪70௮74717472 த. சித்தபரிகள்பர்] 

சித்தபுத்தி 3//2-2ப/4/ பெ.(॥.) மனம்; ஈாராஈ0. 

"துரியோதனன் சொன்னா பருவாக்கியம் 

நின் சித்துத்தியில் வைக்கத்தக்க தில்லை” 

(பாரத சர். 7769, உர]. 

சித்தபுருசன் £4///2-2ப7ப.5௪, பெ.(॥.) சித்தன்" 
பார்க்க; 566 5/7/2/7. 

சித்தமுகம் 5//௪-7ப9௮, பெ.(॥.) கிலு 
கிலுப்பை (மலை); 80 பா௱பா-1681/60 

[21 ர். 

[5/1 5/0௦7727/77ப//02 2 த. சித்தமுகம்] 

சித்தயோகம் £///2-)29௮/77, பெ.(॥.) ஆகூம் 

(யோகம்) ஆறனுள் ஒன்று (விதான. 

குணாகுண. 19, உரை); 83! 3ப5/010ப5 

௦/பா01100 07 8 4/66% வே நார் 9 

12162478, 006 07 5103608௱, 0.1. 

[$/ம. 5/20௪)7272 5 த. சித்தயோகம்] 

சித்தலயம் ஃ///2-/௪௮/7, பெ.(॥.) பரம் 

பொருளுடன் மனமொன்றுகை (வின்.); 
௦௦௱0!616 5ப0)ப0914௦ ௦7 1௨ ர! ௮௭௦ 

181111081௦ 07 (௨ 850ப] மார 1௦ 

5ப0[6௱௨ 350610. 

சித்தவிகாரம் //௪-9௮௮7, பெ.(॥.) 

மனமாறுபாடு (மனோவிகாரம்): வா 
௱ஊ*வ! ௦௦0. “கித்தனிகாரக் கலக்க 
தெளிவித்த "(திருவாச. 10, 6). 

சித்தவிப்பிரமம் 5/7/2-/௦/௮772/77, பெ.(.) 
இசிவு (சன்னி) வகை (யாழ்.அக.); [பக்கி 

(8, 810006. 

[5/5 ௪-௪? ௧. சிந்தன் 

சித்தவிருத்தி 3///-0/ ப பெ. (.) மனப்புரங்கு 

(இ.வ.); (8௱0ஊ மார், 0150051401... 01 

[$/6. ௦/7/2-071//2 த. 'கித்தவிரத்திர: : 



சித்தவிலாசம் 

சித்தவிலாசம் £//௪-௦/22௪, பெ.(.) 

உலகப்பற்றில் ஈடுபடுகை (வின்.); 4161010 1௦ 

(162 065185 ௦71 8211 85810, பார்்௦பர் 

௦௦௦), ௦00. 1௦ ௦11141. 

சித்தாசித்தம் 2//22///277, பெ.(॥.) ஐயத்துக் 
கிடமான பொருளை ஏதுவாகக் கொண்டு 

கணிப்பு (அனுமானம்) செய்வதாகிய 

ஏதுப்போலிவகை; 8 1௮18010௦05 162௨504710 

1 வர்ர ௦௨ ௦ 1௨ ௱ரா௦ா (சற 

044 18 0௦பட்ரப(. 'கித்தாசித்தமாவ தேதுச் 
சங்க. யமா-பப்ச் சாதித்தல் (ரணி. 29, 203 42) 

த.வ ஐயைக்காரணஎதிராடல் 

[$5. 5/007/725/007174 5 த... கித்தாசித்த.ம்] 

சித்தாதிகள் 720421  பெ.(£.) 
பொன்னாக்கம் (இரசவாதம்) முதலான அரிய 

வித்தைகள் கை வந்தவரெனக் கருதப்படும் 

ஓஒகி (யோகி)கள்; 8 8601 0730015 6/௦ 81௨ 

0611660 1௦ ௦88685 8ப0வாக1பா௮! ௦ 

80108! 90/68 8ப௦ 25 லாப 0 

௦ ॥ார்௦ 0௦1/0. “மோம்படுசித்தாதிகசர் 

செய்ததை பிலும் "(புாண.விடு. 707. 

சித்தாந்தத்தொகை ///47715-/-102௮/ 
பெ.(1.) தமிழ் மொழியில் செய்த ஒரு புத்த 

நால்: (சி.சி.பா.செளத்.2,உரை); 8 11991156 

॥ [காரி ௦ ப்ர. 

சித்தாந்தசாத்திரம் 4//2/702-22/1/72/77, 

பெ.(ஈ.) சிவனியக் கொண்முடிபை (சைவ 

சித்தாந்தத்தை)க் கூறுவனவாகிய மெய் 

கண்ட சாத்திர முதலியன (சங்.அக.); 

(£6911865 ௦0 11௨ 58/ங5 510081௮ 

௦்ரி௦50றந 650601வ]நு 1௨ 1417 6௦௦15 

௦ 25 (6 14421775-22/1//2/71. 

[இ ஸ்ிகா*்ல் த. சித்தாந்தசாத்திரம்! 

சித்தாந்தசிகாமணி 2//2725-2/92/7727/ 
பெ.(ஈ.) 1. சிவப்பிரகாசரால் 17-ம் நூற் 

றாண்டில் இயற்றப்பட்ட ஒரு வீரசைவநூல்; 2 
ஏ்ர்ச-5க//௮ 1162116663 9ங்ல0றா2085௭, [ர 

32௦ சித்தார்த்தம் 

6 17ம் 6. 2. அம்பல வாணதேசிகரியற் 

றியதும் பண்டார சாத்திரத்தொன்றுமாகிய 

கொண்முடிபு (சித்தாந்த) நூல்; 8 582. 

5100870௮ 1122115662 நே &௱2/2-50௮2- 

06512, ௦06 ௦14 ஐ800272-591117௮௱, 0.4. 

[5॥, 5/00174/712 *3/172-/7727/ 2 

த. சித்தாந்தசிகாமறி] 

சித்தாந்தசைவம் £4///2/722-2௮ந:௪/77, பெ.) பதி, 
பசு, பாசம் என்னும் முப்பொருளுண்மையை 

மேற்கொண்டு மும்மலங்களும் ஆற்றல் கெட 

ஆன்மா சத்திநிபாதமடைந்து திருவருளால் 

முத்திபெறுமென்று கொள்வதாகிய சைவ 

சமய பேதம் (சி.சி. 4, 13, உரை); 8 

றஈர/௦50ரர்லி! 512 ௦ 6 5வ/வ1165 

பார் 1200015625 11௨ 66 வாரி ௦7 

$1/8, 5001 அர் ஈக ௮௩0 10105 (21 
5913௮1௦ 15 1௦ 1௦56 ௦ 28ங6 8பட00ப60 

16 661010 ராவ!(8 வார 0018॥060 000'5 

01206. 

த.வ. கொண்முடிபுச் சிவனியம் 

சித்தாந்தமோகம் 3///27722/7722/77, பெ. ([1.) 
பேரோசனை என்னும் மாழை (உலோக) வகை 

(வின்.); 8100௦1 016. 

சித்தாயதனம் 5//2/௪௦27௮/, பெ.(ஈ.) 

விசயார்த்த மலையின் கீழ்த் திசையில் 

மலைமுகட்டில் உள்ள முதன்மையான 

அருகன் கோயில்; 116 818 5॥[£€ ௦ 16 

101௨௱௦81 06316 6951 ௦1 16 ஸுரா 

ஈ௱௦யார்வா. சிவத்திறை யறையுஞ் 

சிதீராயதுன நற்கூடம் "(மேருமறீ. 5.20), 

[5ம் ௮/004/௪-15274 2 த. சித்தாயதனம்] 

சித்தார் 34/12: பெ.(1.) அறமன்ற அழைப்பு; 

5பா௱௦ா5. 

[௦1% ௦//272 த. சித்தரா] 

சித்தார்த்தம் 8///27774/7), பெ.(॥.) வெண் 

கடுகு (பிங்.); ப்ர ஈப51810. 

[5/5 02௮172 2 த. சித்தாரதீதம்] 



சித்தார்த்தன் 

சித்தார்த்தன் 3//471/277, பெ.(.) வீடுபேற்றை 

(நிர்வாணத்தை)யடைந்த புத்தன்; 80009, 

25 006 ௦ 12811560 16 01291 ௦016௦1114௦ 

0 1176. 

[5/1. 5/00/74707 2 த. சித்தார்த்தன்] 

சித்தார்த்தி 5//274) பெ.(॥.) வடமொழி 

யாளரின் ஆண்டு அறுபதனுள் ஐம்பத்து 
மூன்றாவது; 196 530368 ௦4 16௨ /பறார்னா 
0016. 

[5/1. 5/0277௮7/177//7 2” த... சித்தார்த்தி] 

சித்தாரி-த்தல் 23/24, 4 செ.கு.வி.(3.|.) 
வழக்கு தொடுத்தல்; 1௦ 1/6 8 8ப/( ௦1 0856 
ர ௦யர் (40. 

/7071. 0//272 த. சித்தாறி-,] 

சித்திகணபதி /ர2720201 பெ.(ஈ.) 
சித்திவிநாயகன் (வின்.) பார்க்க; 866 3 
1///74/242/7. 

சித்தியடை-தல் 5/10)/௮7௪1, 2 செ.கு.வி.(3.1.) 
1. பயன (அனுகூலம)டைதல்; 1௦ 500660. 
2. வீடுபேறு அடைதல்; (௦ ௦0181 591731௦. 
௦ 016, 6பர௱வா!511௦வ11/ 5810 ௦7 85061(106. 

சித்தியாரோகணம் 2///2-272௪௱, 
பெ.(ஈ.) உடன்கட்டை யேறுகை (யாழ்.அக.): 
501166. 

சித்திரகாயம் 45/07/24௪௪, பெ.(ஈ.) புலி: 
1981, நாரா. "கடும்புலிகளயாத்து 
சித்திரகாயமெனும் 0/பயாவிளக்கு " 
(அழகாகல. 7), 

[5/0 ௪-௪ த. சித்திரகாயம்] 

சித்திரகாரன் 1௪/௪௪, பெ.(ஈ.) 
1. ஓவியன்; சித்திரமெழுதுவோன்; ௮16. 
௦117811-08ர்௱ர்கா. "கித்திரகாரருஞ் 
செல்கெளச் சொல்லி” (பெருங், வத்து வ, 
3 25). 2. சிற்பி (சூடா.); 80ப]01௦, 82/௮. 

சித்திரகாரி ௮///2-44  பெ.(ஈ.) 
சித்திரகாரன் (மணிமே. 28, 38, அரும்.) 
பார்க்க; 566 5///724272, 

[541. ப்ச்ச் த. சித்திரகா.நி] 
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சித்திரகுத்தன் ///௪4ய//௪ற, பெ.(ஈ.) 

இயமதருமனிடம் ஆன்மாக்களின் நற்செயல் 

தீச்செயல்களைக் கணக்கிலெழுதிப் 

படிப்போன்; 1௨௪5 0111087 6/௦ 762001085 

[6 0000 ௮0 64/1! 06605 ௦7 பற 

௦81105. “சிதீதிரகுக்த னெழுத்தால் ” (தி். 

பொரியாழ், 5, 2 2), 

[5/1. ௦/172-94,0/2 2 த. சித்திரகுத்தன்] 

சித்திரகோசாவளி 4//72-/222௮/ பெ.(1.) 

வீணை வகை (பாத. ஒழிபி. 15); ௮ (40௦ ௦7 (பர்6. 

சித்திரபானு 3//7௪௦27ப, பெ.(1.) 1. நெருப்பு 

(பிங்.); 1116, 2. கதிவன் (சூரியன்) (சூடா.); 

5பா. 3. வடமொழியாளரின் ஆண்டு 

அறுபதனுள் பதினாறாவது (சூடா.); 146 1614 

468 ௦7 16 ]பழா்சா 0016. 

[5/1. ப௪ம்47ப 2 த. சித்திரபானு] 

சித்திரபுண்டரம் £//072-2ப2272/7, பெ.(1.) 

மாலியாகள் நெற்றியில் அணிந்துக் 

(தரித்துக்) கொள்ளும் திருமண்காப்பு 

(கொ.வ.); 196 590760 ஈ2% ௩௦ ௦ 16 

1௦6௨20 ர 216 0165. 

த.வ. திருமண் 

சித்திரபுத்திரன் 5//472-௦ய/0/2, பெ.(ஈ.) 

சித்திரகுத்தன் (இ.வ.) பார்க்க: 566 ////௪- 
1/2. 

சித்திரரோகை 4௪-2௮] பெ.(ஈ.) 
1. உள்ளங்கை வரிகைகளுள் ஒன்று (வின். 
816 ஈறவ௱ ௦7 ஈகம் 5/௦ 1 
வரு. 2. அரசு (மலை) பார்க்க; 58 
2/25ப. ஜி 

[514. ௦/72-7௪9௮2 த. சித்திரரேகை] 

சித்திரவதம் 5/8/௪-௪2௪௭,. பெ.(ஈ.) 
அலைப்புக்கொலை (வேதனைப்படுத்திக் 

கொல்லுகை); ௦ பர௦0 ஒரு, ௦101௦ 
589716; 10ரபா6 (௦ 05810.  "இரரமன் 



சித்திரவதை 
வெஞ்சரஞ் சித்திரவதமஞ்ெெயக் கண்டு 

தீர்தியோ "(கம்பரா 61141_ ஏர 12). 

த.வ. அலைகொலை 

சித்திரவதை 3//0//2-௩222] பெ.(ஈ.) 
சித்திரவதம் (சங்.அக.) பார்க்க; 866 

5/11/720202/77. 

சித்திரவாராத்தி 5//47௪-272101 பெ.(.) 

கண்டங்கத்தரி (மலை); 8 170037 ஐலா மர 

0171ப5௦ மா௮ா௦65. 

[5/6 /இப௦ர27027222 த. சித்தர்வாராத்தரீ 

சித்திராபூரணை 2/072-242௮] பெ.(॥.) 

சித்திராபெளர்ணிமை (சிலப். 5, 64, அரும்.) 

பார்க்க: 56௦ 4///72-22ப/12/7727 

த.வ. மேழவெள்ளுவா 

சித்திராபெளர்ணிமை 3//72-2௪ய/2/71௮ 
பெ.(ஈ.) மேழ (சித்திரை) மாதத்து 

வெள்ளுவாவில் நிகழுந் திருவிழா; 165114 

விஸாக160 ௦ 6 ரீியிரா௦௦ா-0ஆு 1 19௦ 

ள் ௦7 எ்ங்ால. 

த.வ. மேழத் திருவிழா 

சித்திராம்பரி வர்கம் பெ.(ா.) 

மேளகர்த்தாக்களுளொன்று (சங்.சந்.); 9 

இர்ாா௮ரு 1209. 

சித்திரிணி ரர் பெ.(॥.) சித்தினி 

(கொக்கோ. 1. 7. 10) பார்க்க; 566 3/4 

[6 ௮04/2 த. கித்திரிணி] 

சித்திவிநாயகன் 4////-6/74/29௪2, பெ.(॥.) 

பிள்ளையார் (கணபதி); 8 2725181100 ௦7 

(22725௪. 

சித்துவேலை 3//4//5/௮/ பெ.(1.) மாயவித்தை; 

தந்திரவித்தை; ஈ௱ஈ௨01௦, 516191 ௦4 ஈ80. 

“துளை மறையலவைக்கும் சித்து வேலை 

ர்கித்து * வேலை. 

சித்தேசன் 4//௪2௪, பெ.(॥.) பிறைநிலா 
உருவுள்ள. தலைக்குட்டை அணிந்த 

ஒருவகைப். பிச்சைக்காரன் (111); ௨ 0855 
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௦1 ஈா0/08ா15, முர 0125081-1146 

618! 016065 ௦0 (6௨ ஈ6௨0-07655. 

சித்தேசி 3/2 பெ.(॥.) சித்தேசன் (;இ.வ.) 

பார்க்க: 866 5/172527. 

சித்ததெளடதம் 5//௪பர௪0௪, பெ.(॥.) 

சித்தமருத்துவ முறைப்படி அமைந்த மருந்து; 
௱601/01016 றா602160 8000101010 1௦ ௦1118- 

ஏ விம்டுா. 

சிதடன் 35/௪2, பெ.(.) 1. குருடன்; 9 6480 

௱௮. 2. அறிவில்லான்; 8॥ 10101. (சா.அக.) 

சிதளம் 5//2/277, பெ.(1.) கோடகசாலை; 8 

0ய9-பார/8 160615. (சா.அக.) 

சிதளி 5/௪ பெ.(॥.) பொன்னாங்காணி; 

5658116 0181 - |||/௨௦௦ாப௱ 868516. 

(சா.அக.) 

சிதாக்கியா 4/௪//0௪2, பெ.(.) கிளுவை; 

௦ொ௱௱ா 168! - பொபப60ப/௮ 016008. 

(சா.அக.) 

சிதாகாசம்' 5/42/:22/77, பெ.(1. 1. பேரறிவுற்ற 
நிலை; 1॥16!!196109 ஙா யா. ௦ 

௦௦பா05. 2. அறிவுவெளி (ஞானாகாசம்) (1ஈ 

டாரி௦50045); 116 8106 506 074 றபா6 

|ார11020௦6. 3. முழுமை (பூரணம்) ப 

20/௮11௮ 11௦500 75); (6 வ॥ - 9௨/00 

501௫ ௦ 000 ௦0 16 ॥((6!6௦பவ! ௨௭. 

4. பாழ் (சூனிய) நிலை. (சா.அ௮௧க.) 

௦1655, ௦பப௱, ஈ௦-லாப்டு. 

சிதாகாசம்” 5//2/222/9), பெ.(॥.) அறிவுவெளி 

(ஞானவெளி) (யாழ்.அக.); 6010 04 9பா€ 

[1 9௨106. 

[8/5 0/7 2-52 2 த. சிதாகாசமம்] 

சிதாகாஞ்சி 524௪75) பெ.(॥.) காட்டு 

முல்லை; 110 /85௱॥உ - 488௱/௱ஈபற 

வாரய5ு₹0/ப௱. (சா.அக.) 

சிதாசமியம் 8//ச2௮10/2/77, பெ.(॥.) 

கருங்கொள்; 01806 10186-07௭௱ - 85519 

805ப5. (சா.அக.) 
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சிதாடம் 33/2௪, பெ.(॥.) பல்லீறு 

அழற்சியினால் குருதி (இரத்தம்) ஒழுகி, 
பல்லை விழச் செய்யுமோர் பல் நோய்; 8 
0156886€ ௦1 116 பொர 1*௦௱ ந்/௦் ௦1௦௦ம் 
0150081068 12166 01806 ர௦௱ 116 பாக 
ங் 06047௩ 10 00% ௦பர் 800 ரா20பலிநு 1௮] 

017. (சா.அக.) 

சிதாத்தானம் 23/21/21௪7, பெ.(ஈ.) 

சிதைக்குத் தென்கிழக்கு மூலை; 116 500ப1- 

6951 ௦01௭ 077பாஊவ! நா. 'அங்கிறுலை 

சிதாத்தானம் ” (தத்துப், 70.2). 

[சிதை - தானம்,] 

சிதாபாங்கம் 54//2௦2/௮77, பெ.(ஈ.) மயில்; 

068௨௦௦௦1%. (சா.அக.) 

சிதாபாசம் 5/2௦25௮7, பெ.(ஈ.) 1. ஆதன் 

(ஆத்துமா); 116 50ப!. 2. உயிர் (சீவன்); |76. 

(சா.அக.) 

சிதாபு 2//20ப, பெ.(॥.) பொன்னாங்காணி: 

565516 - ||॥6௦60ப௱ 865516. (சா.அக.) 

சிதாமலா 3/471௮2, பெ.(ஈ.) சர்க்கரை: 

5ப9௮7. (சா.அக.) 

சிதாம்புசம் ௮/0 ப, பெ.(ஈ.) 

வெண்டாமரை (மலை.); '6*/16 1௦1025. 

[514. 5/2௮/710ப./௪ 2 த. சிதாம்புசம்] 

சிதாம்பூகம் ௮//2/77ம 277, பெ.(ஈ.) 
ஆள்வாடைத் தட்டி; 8ஈ பா(ா௦வா இலார். 
(சா.அக.) 

சிதாம்போசம் (௪௦5௪௭, பெ.(ஈ.) 
சிதாம்புசம் (மலை.) பார்க்க: 55 
5/2/77.9ப.52.7, 

[51. 5/௪ ௭ம/0-/2 2: த. சிதாம் 
போசம்] 

சிதாயதம் 542,௪௦௮, பெ.(ஈ.) ஐந்தெழுத்து 
மந்திரம் (பஞ்சாட்சரம்); 11௨ 11/௦ 514௦ 
161165 ௦809016 ௦7 519 11௨ ௱ராஈ( 
81016 180ப/10485. (சா.அக.) 
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சிதாயம் 3/௪, பெ.(ஈ.) கடலை; 1320௮! 

9௭ - ௦௦87 கர பா.(சா.அ௮க.) 

சிதாரி 5/424 பெ.(.) பவள மறுகு; 160 ௦௦0௦ 
0255. (சா.அ௮க.) 

சிதாரிகம் 5//27492/77, பெ. (.) சிதாரி பார்க்க; 

566 412/7. (சா.அக.) 

சிதாலதம் 4/2/2/2/77, பெ.(॥.) 1. கருப்பறுகு; 

0180௩ 1௦0000 01855 - நோ௦00 

080/0. 2. வெள்ளறுகு; ஈட ௫௦0௦ 

0885. (சா.அக.) 

சிதாவிபரி 54/௪௪ பெ.(॥.) இதிரக் கிழங்கு; 

ரி வா 00% - பா2௦௦ொபற நிற்ப. 

(சா.அக.) 

சிதானகம் 54/27௪௮/7, பெ.(॥.) கருடக் 

கொடி; ரவா மர் - பரார், காரல்01௦0/8 

10108. (சா..௮க.) 

சிதானந்தம் ௮/127௮7௮777,  பெ.(ஈ.) 

அகமகிழ்வு (ஞானானந்தம்); 8501111ப௮]! 

8001655. (சா.அக.) 

சிதானனன் $/௮7௪௮7௪௯, பெ.(ஈ.) கழுலன் 

(கருடன்); பார்றா (016, [1௮க5ரபா 10 ப5. 

(சா.அக.) 

சிதி! 3// பெ.(ஈ.) 1. வெண்மை; யுர்!(6ா655. 

2. கருப்பு; 6180116885. (சா.அக.) 

சிதி” 4/8/ பெ.(.) கோடாரி (யாழ்.அக.); ௨௦. 

[5/0. ௦75/7 த. சிதி] 

சிதிச்சதம் £//22202277, பெ. (॥.) பாலைத் 
தண்ணீரினின்று பிரிக்கக் கூடிய ஆற்றல் 
வாய்ந்ததாகக் கருதப்படும் ஒதிம (அன்ன)ப் 

பறவை; 51/81 01 1 ௦106 09/6 ௦30801௦ 
௦1 58087௧8141 ஈ0 1௬௨ ஈர! *$ர௦ வகர. 
(சா.அக.) 

த.வ. ஓதிமம் 

சிதிரம் 517௮), பெ.(1.) நெருப்பு; 116. 

சிதிலம் 3//277, பெ.(ஈ.) 1. தளரல்; 10௦581॥0. 
2. கீல் தளரல்; |௦088ஈ1ஈ0 ௦4 4௦1115. 
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3. பதனழிவு; £0118ாா658. 4. நெகிழ்தல்; 

£ூில0ப்0. (சா.அக.) 

சிதிலாவர்த்தவாதம் 4/4/2௦௪77/2-202/7, 

பெ.(॥.) சீதளம், செரிமானமாகக் கடின 

மானவற்றை உண்பதால் நரம்புகள் 

தொல்லை (வேதனை) கண்டு, அனைத்து 

மூட்டுகளையும் தளரச் செய்யும் ஒர் ஊதை 

(வாத) நோய்; 8 1//ஈ0 ௦7 ரர6ப௱ற2118௱ 

1௨0110 ௦71 211201 1116 ற 6௩௨5 8௮0 1௦௦5௨ 

(16 10415, 0ப6 (0௦ 891110 0௦/0 30 

01925161௦6 5ப051௮0௦66. (சா. அக.) 

சிதுமலார் 2477௮௪ பெ.(॥.) தண்ணீர் 

விட்டான்; ௮12-௦01 - 508௨0 ப5 

6௦௨௦5 ப£. (சா.அக.) 

சிதுமலி 4//77௮/ பெ.(.) பச்சைக் கடுக்காய்; 

[218 01725 0வ1-ரபர். (சா.அக.) 

சிதேந்திரம் 5//5/70174/77, பெ.(1.) கோயில் 

(பிங்.); (216. 

[5/0 ராாகாள்22 த. சிதேந்திரம்/ 

சிதேந்திரியன் 

புலன்களை வென்றோன்; ௦௪ 6௦ 25 

5ப00ப60 1/8 581565. “கங்குறிபோ 

தகன்றபின் ஸிவர் கிதேத்திரியா ” (ிரபோத. 

70, 77) 

[5/5 ச ள்ற்/௪ 2 த. சிதேற்திரியன்/ 

சிந்தனாவாதி 5//௪௪ர22௦] பெ.(॥.) 

ஆழமாக (தீவிரமாக) எண்ணி(சிந்தித்து)க் 

கருத்து களை மண்ணு வளனை மா, 

[1111601பல!. 

வ்/காயங்ட2, பெ.(ஈ.) 

[சிந்தணை2 கிந்தனா * வாதி] 

சிந்தாக்கிராந்தன் -3/742-/-//72722, 

பெ.(1.) கவலையுள் ஆழ்ந்தவன் (கொ.வ.); 

௦6 811௦8 பார் ர்ச். 

[8ம் ச்ச க/ன்ற் 2 த: அிந்தாக்கராந்தன்] 

' சிந்தாத்திரை 

சிந்தாகுலம் 8/722/40/277, பெ.(ஈ.) மனக் 

கவலை; 0816, 066 801104. 'ிந்தரகுல 

முற்றென்மீனா வெள்ளை வாட்டத 

திருத்துவதே (திருக்கோ. 72). 

[4 0/7/272-ப/2 2 த. கிந்தாகுலம்/ 

சிந்தாசமத்தி 4/722-5௮௱?௪1/4 பெ.(ஈ.) பிறர் 
கருத்தினை நுட்பமதியால் உணர்ந்து பாடும் 

பா(கவி)த்திறமை (தமிழ்நா. பக். 5); 18! ௦7 

00614௦ 51411 நூ வர்ர 6 ௦0௦105 81௦ 

£60ப/160 1௦ 0/௨ 16 10ப015 ௦7 ௨ 

௦ஐ501 80 014/6 (6 5876 ॥ஈ 42௭56 101. 

[5/ம் ௮472-5129) த. சிந்தாசயத்தி] 

சிந்தாத்திரி 5/722/4/7 பெ.(ஈ.) 1. காப்பான 

செலவு (நல்ல பயணம்); 5876 40/௨0 0 

1பொஷு. கிந்தாத்திரியாகம் போய்ிட்டுவா ': 

2. நல (சுக)வாழ்வு; 14/11816, 01050. 

52/72/2172) பெ.(॥.) 

சிந்தாத்திரி () பார்க்க; 896 4//7/2104/7. 

சிந்துராமக்கிரியை ௮ா2பசாச்ப்ர்ற் ன 

பெ.(॥.) பண்வகை (பரத. ராக. 104); 8 

80ஊ௦171௦ ௮௦௫-0௨6. 

சிந்துலவணம் 2721/-/2௮7௮/77, பெ. (ஈ.) 

கடலுப்பு (வின்.); 568 5810. 

சிரநேகபாவம் 8/727௮22௮, பெ.(॥.) 
நட்புணர்வு; ரீா/6ா01(11௨55. அவா் 
சர லோரி முர.ம் ச/ரக.பரவத்துபட ச் 

பநூகுவார். 

[சிநேகம் * பாவம்] 

சிநேகம் 329௮7, பெ.(1.) நட்பு; 11௦017. 

சிநேகிதம் 2/727/2/, பெ.(॥.) சிநேகம் 

பார்க்க; 8566 5//7202/77. 

சிநேகிதன் 54727/2௪, பெ.(॥.) நண்பன்; 

ரர். 



சிநேகிதி 

சிநேகிதி 5/729/0/ பெ.(ா.) நண்பன் என்பதன் 

பெண்பால்; 1௨16 01 54/72/2௪17, 

சிப்பந்தி 5௦௦270 பெ.(.) படைக்கலம் ஏந்திய 

காவற்படை (.௱0. டி... 197); காறா60 

0௦11௦6. 

[7௨5 £. 5/0௮707 2 த. சிப்பந்தி] 

சிப்பில் 3/22/ பெ.(ஈ.) வடிதட்டு (வ.வ.); 1106- 

உள, ௦01800. 

சிப்பிலாட்டி 8/00/2/1] பெ.(॥.) தொந்தரை 

(யாழ்.அக.); 110016. 

சிப்ளாக்கட்டை 2/௪-/௪//௪] பெ.(ஈ.) 

சப்பளாக்கட்டை பார்க்க; 866 5௪0,0௮/2-/ 

21/4 

சிபிடம் 5/௪, பெ.(1.) மணி (இரத்தின) 
வகை (சுக்கிரநீதி. 186); 2 1/0 ௦07 081. 

[570். ௦/0//2 5 த. சிமிடம்] 
சிபுகம் 8209௮1), பெ.(.) கன்னம்; ௦691. 

“பொலிவுறு நின்சிபுகம் போற்றின் 
(செளற்துரிய, 55), 

[571. 0/0ப௮2 த. சகம்] 

சிம்சுமாரப்ரசாபதி 3//772பா7272-0- 
£2520201 பெ.(॥.) விண்மீன் (நட்சத்திர) 
பதத்துக்கு மேலெல்லையான துருவ 
மண்டலம்; 16 £60101 ௦74 (06 0018 81௮7 
௦000 (௦ 181658178-0௮0௨. நதர 

330 சிமினி 

புதத்து மேலெல்லை சிம்சுமார ப்ரஜாபுதியிறே 
(திய. திரு நெடுந். 5, வயா. பக். 45), 

சிம்புளாதனம் 5/720/2/2௭7௮7, பெ.(ஈ.) 

ஓகவிருக்கை (யோகாசன) வகை (தத்துவப். 

109, உரை); 830010 ந051பா6 (58149) 

சிம்மசொப்பனம் 5//71772-20,00.2/.77, 

பெ.(॥.) திகிலை ஏற்படுத்தும் பேரச்சம் 

(பயங்கரம்), நடுநடுங்க வைப்பது: 

9ல், வேரி 1108ச(6, 18௦. கணித 
ஆசிரியா் ஏன்றால் மாணவர்களுக்கு சிம்ம 
சொப்பனம் 

த.வ. நடுக்கக்கனவு 

[சிம்மம் - சொப்பணம்.] 

சிம்மகாரம் 3/7272௮, பெ.(ஈ.) பண் 
வகை (பரத. ராக. 104); 8 50601110 ஈாவ/௦ஞ்- 

06. (ப5.) 

சிம்மேந்திரமத்யமம் 5//71/77470/2- 
/7720/4/772/77, பெ.(॥.) பண்வகை, (மேள 

கர்த்தாக்) களுளொன்று (சங்.சந்.); 8 
உரு 1802. 

சிம்னி 81௱/ பெ.(£.) சிமினி பார்க்க; 566 
5//77//7/ 

சிமிட்டி க] பெ.(ஈ.) சுதைமா, பொருளின் 
பேல் பற்றிக் கொள்ளும் தன்மை உடைய 
தாகச் சுண்ணாம்பு, களிமண் முதலிய 
வற்றைக் குறிப்பிட்ட அளவில் கலந்து செய்த 
கருஞ் சாம்பல் நிற மாவுப் பொருள்; 0௨8. 
வீடு கட்ட முடியவில்லை, சிமிட்டி விலை 
ஏறிக்கொண்டே போகிறது (உ.வ.) 

/£. 2௮772715 க. சிமிட்டி] 

சிமினி 5/7 பெ.(ஈ.) (காற்றினால் சுடர் 
அணையாமல் இருக்க) மண்ணெண்ணெய் 
விளக்கில் பொருத்தும் கண்ணாடிக் கூடு; 
பொல் (16 805816 5111] 251 

த.வ. ஆடிக்கூடு, மூடாடி 



சிமினிவிளக்கு 331 சிரத்தவன் 

சிமினிவிளக்கு 547/4, பெ...) 

கண்ணாடிக்கூடு (சிமினி) பொருத்திய 

மண்ணெண்ணெய் விளக்கு; 160881௦ 

[அற மாள் உள்ல. 

த.வ. மூடாடிவிளக்கு 

சியாமகன்னம் 3/2/772-/42/7௮/77, பெ.(1.) 

காது மட்டும் நீலநிறமும்..' மற்றைப் 

பாகமெல்லாம் ஒரே நிறமுமுண்டய குதிரை 

(சுக்கிரநீதி. 317); 0156 ௦01 8 81016 ௦01௦பா 

ர் 1௨ ௨815 ௮06 6106. 

த.வ. நீலக்கதுப்பி 

[59/6 லகான் 2 த. சியாமகள்னம்] 

சியாமளாங்கி றகர பெ.(ஈ.) 

பண்வகை (மேளகர்த்தாக்) களுளொன்று 

(சங். சந். 47); ௮ நார்றவரு 202. 

[50ம் ஆ௮7௮/2/14/ 2 த. கியாமளாங்கி] 

சியேட்டை 517௮] பெ.(ஈ.) ஒரு சிவசத்தி 

(சைவடு. சந். 219); 8 5/9-8௮வ். 

[560 றற22 த... சிம்யட்டை/ 

சிரச்சேதம் 3/2222022/77, பெ.(॥.) தலையை 

வெட்டுகை: 060811214௦. 

த.வ. தலைவெட்டு 

[5/0 3௪5 40/20 * த. சிரச்சேதம்/ 

சிரசாக்கினை காச௫-சி்றள! பெ.(.) 

கொலைத்தண்டனை (வின்.); 082118! 

58180௦. 

[50 3॥௪24அ/7௪ 2: த. சிரசாக்கினை] 

சிரசாவகி-த்தல் 5/௪22௪4, 4 செ.கு.வி. 

(4.1.) மதிப்பு (மரியாதை)யுடன் ஏற்றுக் 

கொள்ளுதல் (யாழ்.௮க.) (தலையால் 

தாங்குதல்); (/ர., (௦ 068௭ ௦ 015 1690, 

1௦ 200601, 85 8 கொலாம், எ4௦., கா் 

£௨50601. 

சிரசீவி 3ரசஃந்ர பெ.(.) சிரஞ்சீவி (யாழ்.அக.) 

பார்க்க; 566 ௪/7 

சிரசு 5/௪.50ப, பெ.(1.) தலை; 680. 

[56 3725 2 த. கிரக] 

சிரசுதயம் 8/௪2-ப/2)/௮/77, பெ.(.) சிரோதயம் 

(யாழ்.அக.) பார்க்க; 566 48/70/2777. 

[51 ௪5 -ப/02)2 5 த. சிரசுதயம்] 

சிரசுவெட்டி 5/25ப/-12// பெ.(ஈ.) தலையைத் 

துண்டாக்கும் கருவி (வின்.); 6)06பே14௦௦”5 

266. 

சிரஞ்சீவி ௪ பெ.(॥.) 1. நெடுநாள் 

வாழ்பவன்; 1௦9-160 06150. 

2. அகவையிற் குறைந்த ஆண்பாலாரைக் 

குறித்து மூத்தோர் வாழ்த்தும்போது வழங்குஞ் 
சொல்: 3 1ச௱ ௦4 0162581010, நா61660 1௦ 

ாஊுல5 ௦௮/6 06505 ஊனா | 806601 

௦ா வரரா. 3. காகம் (இலக்.அக.); 0014. 

4. இலவு (இலக்.அக.); 5॥/-001101 1186. 

5. மார்க்கண்டேய முனிவர் (இலக். ௮௧.) 

5806 /72/42702:27. 

த.வ. நீடுவாழி 

[5/5 சர்கார் 2 த. சிரஞ்சிவி] 

சிரஞ்சீவியர் ரசம், பெ.(ஈ.) நீண்ட 

காலம் வாழ்ந்திருக்க அருள் (வரம்) பெற்றவர் 

களான அச்சுவத்தாமன், மகாபலி, வியாசன், 

அனுமான், வீடணன், கிருபாசாரியன், 

பரசுராமன் என்ற எழுவர் (வின்.); 065015 

டி125890 கார ர ௱௱ார்கடு, 5௭8 

பட ப12., 4224௪1277௪, /4௮2240௮/ 

/0/4221) பாரா, 706272, 

/ரய02221/:2, 2௮/2-25ப/2077720. 

த.வ. நீடுவாழியர் 

சிரத்தவன் 33/௪1/2020, பெ.(ஈ.) தலைவன்; 

12௮02, 91684 றனா501. “இச்சிரத்தவ 

ணுரைத்திறுக்கு போல்ையரில் (கம்பரா. உய். 

மத்திர1/. 287. 

[5/0 30௪5-507௮ 5 த. சிரத்தவன்] 



சிரத்தார் 

சிரத்தார் 572/2, பெ.(॥.) முறைமன்றம், 
ஆட்சியர் மற்றும் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் 

ஆகியவற்றில் உள்ள ஆளுவ (நிருவாக)ப் 

பணியாளர்க்குத் தலைவரான அதிகாரி; 

0680 011102 ௦7 39 0௦ப11 ௦74 |ப511௦6 ௦ 

0011680105 011106, 6௨0 2000 பார்காம் 01 8 

(8106 வா் 85 11௨ 0 6ாவு! 

8பட8ாார்ோ6௦€ 01 176 65190118ரார். 

த.வ.மேற்காணகர் 

[0. 52/1/5/2021 2 த. சிரத்தார] 

சிரத்தாமந்தர் சச, பெ. (ஈ.) 
கோயிலறங்களை மேற்பார்க்கும் மதிப்புறுவு 

அறங்காவலர் (14.6.௩.163 ௦1 1922); 

௦10180 8பழ வாரார் கொர் வு்௦ (௮/௦ 

ரா 1ஈ 1௨உ௱வாக0௦௱ாம் ௦7 ௨ (6௱ற!6 

ாவார(/-5. 

[5/1 2௪௦172471௪ த. சிரத்தாமந்தா] 

சிரதரம் 54௪-௮௮7, பெ.(॥.) தலையைத் 
தாங்குவதாகிய கழுத்து (உரி.நி.); 1௨௦1, 85 
5பழ0௦ாயா0 16 1680. 

[54:. 5௪௨7017௮72 2 த. சிரதரம்] 

சிரநதி 3௪-௪௦ பெ.(ஈ.) (பிங்) சிவனது 
தலையினின்று பெருகுவதாகக் கருதப்படும் 
கங்கையாறு; (6 14/2 கோர65, 85 11௦40 
1£௦௱ (6 6௨0 ௦7 8ஙகா. 

[541 27௪2௩7௪012 த. சிரநதி] 

சிரபங்கம் 5/20௮/19௮7,  பெ.(ஈ.) 
சிரச்சேதம்(0) பார்க்க: 56௦ 5/7:7002602217. 

[5400. ௨22-0௮௮ 5 க. சிரபங்கும்] 
சிரபாத்திரி 542௦ ௪//// பெ.(ஈ.) சிவன்; 51/௨1, 

95 வொ ஒப! *0 16 060010 6௦1. 
'சிரபாத்திரி கையிலஈடி (கத்தர்... 34), 

[5/4. ௪5௦/7 2 த. சிர.பாத்திரி] 
சிரம்பம் 82௫. பெ.(ஈ.) ஒருவகை நஞ்சு 

(சாலாங்கபாடாணம்) (வின்.); 8 ஈர ஊாக] 
00180. 

332 சிரமேற்கொள்(ளு)-தல் 

சிரமசாத்தியம் 3727722210): பெ. (ஈ.) 

வருந்திச் செய்யக்கூடியது; 124 ப்ர 15 

2000ற011/818016 வரர ரொரீரி/ப/மு, 

சிரமசாத்தியமான வேலை”(இ.வ.) 

சிரமதசை 32222௮] பெ.(॥.) துன்பப் 
படுகிற காலம் அல்லது நிலை; 0௦1100 ௦7 090 
[ப௦% ௦ பெரிப்பரு, எவ. இதி உதவியை 

அரசு நிறுத்திவிட்டதால் இந்த விடுதி 
சிரமதசையில் இருக்கிறது : 

த.வ. துன்பநிலை 

[சிரமம்-தசை] 

சிரமபரிகாரம் 32120௮1227, பெ.(1.) 
ஓய்வு; 650. 

/ சிரமம் பரிகாரம்] 

சிரமம் ரகாச, பெ.(ஈ.) 1. களைப்பு; 

ஒர்8ப5101, ஙடலாரா௨55. "சிரம மபெல்லாஞ் 
செல்லிருட் டீரீந்து ” (பெருங். இலாவாண, 
5, 293. 2. உழைப்பு; ௨06110, 1௦1. 
3. படை (ஆயுத )ப்பயிற்சி; றா801106 07 35, 
ரிக, 606056. "கிரமநீதி..... கண்டு 
சீற] (திருவாலவா. 35, 4), 

[5/1. 872772 2 த. கிரமம்] 

சிரமாலை ௮77௮9) பெ.(॥.) சிவன ணியுந் 
தலைமாலை (திவா); 081180 ௦7 51115 
4 ரு ஙா. 

| சிரம்*மாலை] 

[541 5/2 2 த. சிரம்] 

சிரமிலி 321/4 பெ.(ஈ.) தலையில்லாததான 
நண்டு (சங்.அக.); 6120; 85 ஈஸா 1௦ ௦80. 

[ கிரம்-இஸி] 

சிரமேற்கொள்(ளூ)-தல் 5/2/775/0//1/0)/-, 
10 செ.குன்றாவி.(5.1.) மதிப்புடன் ஏற்றுக் 
கொள்ளுதல் (தலையால் தாங்குதல்); (1(., 1௦ 
0681 00 016'$ 680 (0 30081 95 9 
௯ு௱லார ௭௦. 

த.வ. தலைமேற்கொள்ளுதல் 

[சிரம்மேல்-கொள்- ] 



சிரமை 

சிரமை 3/2/77௮/ பெ.(1.) சிரமம் 1 பார்க்க; 56௦ 

ஏவா. வதிச்சிரமை நீர்மின் (களா: தூது. 

19), 
[57 447772 2 த. கிரனம/ 

சிரவணத்துவாதசி 3/௪௦௪7௪////22257 
பெ.(॥.) கன்னிமாதத்தில் வளர்பிறை 

பன்னீராம் திருவோண நாண்மீன் நாளில் 

ஏற்கும் நோன்பு; 1851 00561160 பான 

5[3ய/8027௮/6212 7௮/15 ௦ 16 *கவரிம் 1141 

௦1 உர் 1௦ம் ர றக ௮021௮ா. 

/கிரவணைம்-துவாத.கி/ 

சிரவணம் 4/௪௪/7௮/77, பெ.([.) 1. காது; 68. 

"சீரார் ௮சனச் சுவ நோரக் கிடுமென் 
சிரவண மம” (தணிப்பா. //, 270, 5007. 

2. கேள்வி; [15148ா/ஈ0, ஈவா. 

"ரல்வேதாதர்தத் தெனிவச் கிரவாஞு் 

செயலே (சூத. ஞான; 74, 10). 3. திருவோண 
நாண்மீன் (பிங்.); 17௨ 2200 ஈவ/ 6274. 

[8/5 வ்௪௮7௪ 2 த. சிரவணம்] 

சிராங்கம்!' 32/4௮/77, பெ.(.) தலை; 680. 

[5 50224௮/9௮ 2 த. சிராங்கம்] 

சிராங்கம்? காசரச௮7, பெ.(1.) உடல்நலம்; 

16௮110, 50௦பாப255. அனுக்கு உடம்பு 
சிராங்கமாயிருக்கிறது (இ.௮. 

சிராங்கம்” காச/9௮/7, பெ.(..) தடையின்மை 

(இ.வ.); 80560௦௦ ௦7 00511ப01௦. 

சிராங்கு 5கர7ப, பெ.(.) கப்பற்கண்காணி; 

௦௦௮15, 5/0 ௦7 ௨ 5௱வ॥ 46555), 

ட் ௦4 8௨1/250கா 0௪1. 

[பீ. ௭௮1272 த. சிராங்கு] 

சிராத்தம் ரசா, பெ.(॥.) இறந்தோர் 

பொருட்டுச் செய்யுஞ் சடங்கு; (௦ 

௦௨௦ ௦7 ௦740 ௦01௪14௦5 ௦4 1000 

௮௦ வகர 10 10௨ ௱ாலா8. '“சிராத்தஞ் 
செயற்கென (யசோதர. 2, 3437. 

த.வ. நினைவேந்தல் 

[$/. 37:4802019௪ 2 த. சிராத்தம்] 

333 சிராவணம் 1 

சிராப்பு 3/200ப, பெ.(ஈ.) காசு (நாணய) 

நோட்டக்காரன் (இ.வ.); 5௦11. 

[47 5௮2722 த. சிராப்பர 

சிராபரன் 572௦௮/2, பெ.(1.) வாராச்சேட்புல 

(துவாதசாந்தத்தான)த்திலிருக்கும் 
இறைவன்; 900, 85 16 5பறாஊ௱உஊ ௦௨0 

ரா 1115 869௩ 214 ///2/222/712/77. 

'ரானக்கோயிற் கிராபர் "(திரும் 7780. 

[5/0 3ரச50௮/2 2 த. சிராபரன்/] 

சிராய் 587 பெ.(ஈ.) காற்சட்டை; 110515. 

[ப. ௮74/2 த. சிராய்/ 

சிராய்ப்பீன சம் சர27-0-2/௪2௪), பெ.(ஈ.) 

பீனச நோய்வகை (வின்.); 31 ஈரி 

015698 ரிர6் 0180081065 1௦ 16 1௦56 

ற 068-[/66 121665. 

சிரார்த்தம் சபா, பெ.(॥.) நீத்தார் 

படையல் (திவசம், திதி) (சமூக வழக்கு); [11பல! 

௦110 (௦ 12 0280 ௦ 116 0002510 ௦1 

[12 06844 கரா 6ா5௨ு:. 

சிராவகன் 572௪72, பெ.(॥.) பெளத்த 

சமணரில் இல்லறத்தான்; ௨ 6ப000151 ௦ 

வக | 01501016. 

[5ம் 8202422 த. சிராவகன்/ 

சிராவணம்' 227௮77, பெ.(ஈ.) 

1. பெரும்பாலும் மடங்கல் மாத முழுமதியன்று 

(ஆவணிப் பூர்ணிமையன் று) புதுப்பூணூல் 

பூணுதல் முதலிய (பூர்வாங்க)ப் பழமைச் 

சடங்குகளுடன் மறை (வேத)பாடந் 

தொடங்கும் சடங்கு; 0672௱௦ர௫ூ 0610௨0 

வு ௦ 16 ₹ய ௦௦ ஷே ஈ 16 

றர ௦ கங், வர்ள (க கபர் 04 1௪ 

6085 15 00௬௱8௦60 பா் (6௦ 

ஙு ன51/ர்பாச ௦7 8௨ று 5207௨0 117650. 

2. நிலா மாதத்துள் ஐந்தாவது (யாழ்.அக.); 

சர் பாகா ராரா ஈ௦்படாடு ௦௦௨50000 

(௦ கவல். 

[5௩ 2௪1௪ 2 த. சிராவணம்/ 



சிராவணம்” 

சிராவணம்” 5/2௦2/72/77, பெ.([.) கல் (சூடா.); 

51006. 

[5/1 227 2 த. சிராவணம்/ 

சிராவணம்” 3227௮7,  பெ.(ஈ.) 
இடுக்கிப்பொறி சாவணம்; ௦815. 

த.வ. குறடு 

சிராவணி 372௦௮/ பெ.(1.) மடங்கல் முழுமதி 

நாளில் (ஆவணிப் பெளர்ணிமையில்) 

நடத்தற்குரிய ஒரு வேள்வி (திவா.); 8 
5801117106 96110௱60 ௦ 146 பரி -ஈ௱௦௦ ஸர 

ரர் பரிக்கர். 

[8/1. சக க. கிரா வளரி] 

சிராவியம் 3சிந்சா, பெ.(॥.) கேட்டற்கு 

இனியது; 1884 புர 15 88/661 0 062௨10 

௦ 6 ஊன. அந்தப்பாடல் சிராவியமாயிருந்தது' 
(௪.௧. 

[5/1 வச0/22 த. சிராவியம்] 

சிராவிருத்தம் 52/07/1477, பெ.(.) ஈயம் 
(யாழ்.அக.); (280. 

[581 வாசிப்! த. சிராவிருத்தம்] 

சிரானந்தம் 82௭7௭௮, பெ.(ஈ.) அழியாத 
இன்பம்; 6421195110 01/95. "சிரானந்தம் 
பூரித்து" (திர.மர். 27:50), 

[541. 21272-772702 2 த. சிரானந்தும்] 

சிரி 5/7 பெ.(.) தீர்வைக்குட்பட்ட நிலம் (வின்); 
18௭0 1416 ௦ 855688௱ார், 019. 1. சரக. 

[0. 8672 த. கிறி] 

சிரிதம் 57/9௪, பெ.(1.) கருக்கு (கஷாயம்); 
060001100 ௦ |ஈர்ப51௦1. 

[5/1. 27௪? த. சிரிதம்] 

சிரீதத்தம் 547-௪1௭, பெ.(ஈ.) புகழ்ப்பயன் 
கருதிக் கொடுக்கப்படும் கொடைப் பொருள் 
(சுக்கிரநீதி. 145); 91114 ஈா௮06 (௩ ௫601-1௦ 
011௮6. 

த.வ. புகழ்க்கொடை 

[5/7 2௪1/௪ த. சிரீதத்தம்] 

334 சிருங்கம் 

சிரீதரன் 3/7/02௪ற, பெ.(॥.) திருமால்; 
ர்பறவ் “சிரீதரன்றன் பண்குல வு 

குண்குழாய்த் தார் "(தில் இயற், நான்ம. 52), 

[5/7 வாட்டீர்னாச : த. சிரீதரன்] 

சிரீமத்து 2ரச//ப, பெ.(॥.) 1. நற்பேறு 
(பாக்கியம்); 01௦50 6/1ட, ங். 2. பெருமை 

தங்கியது (சி.சி.||,2, சிவாக். உரை); 1௮1 

வான் 15 ரொ. 

[5/1 வாசா த. சிரீமத்து] 

சிரீமுக $/777ப௪, பெ.(.) வடமொழியாளரின் 

ஆண்டு அறுபதனுள் ஏழாவது (சங்.அக.); 1௦ 

5 நா 1ஈ 116௨ ]1பறார்ா 0016. 

[5/6 அட்ராப/௪ : த. சிரீறுக] 

சிரீமுகம் 3//-ஈப/2௱), பெ.(॥.) திருமுகம் 
(வின்.); 161187 0 615116 17௦ 8 06௮1 

0915013806. 

[341 வாாரப/ரி௪ 2: த. சிரீமுகம்] 

சிரீவற்சம் 5/%௮72௮, பெ.(1.) 1. திருமாலின் 
மார்பு மச்சம்; திருமறு; திருவத்தம்; 271 ௦1 
ரப மா6851. 2. மார்பில் ஐந்து 
நற்சுழியுள்ள குதிரை; |90156 ஈரா 111 போ]- 
ஈவா 0 (6 மா625, 02/60 1௦ 06 [ப௦ிரு. 

பிரிவுறவுரத்தி  லைஞ்சுழி யுளது 
போரசிரீவுற்சமாம் '(திர.விளை. நரிபரி. 772), 

[$/. 3/7-0௪/9௪ 5 த. சிரீவற்சம்] 
சிரிவிருட்சம் கரட்டர்ப/22, பெ.(॥.) குதிரைச் 

சுழிகளுளொன்று (இ.வ.); ௮ போ!-ரால* ௦7 
101565. 

சிருங்கபசுமம் 5/பரர2-222 077௮, பெ.(ஈ.) 
மான்கொம்பாற் செய்யும் பொடி (சங்.அக.); 
160101! 90/04, ௦010௨0 நூ ௦விள்ரா0 
06818 ௩௦. 

[5/1 வர்ரக * 02௨௪? த. சிருங்கபசுமம்] 

சிருங்கம் 5ரபர்சசா, பெ.(ஈ.) 1. விலங்கின் 
கொம்பு; ௦ ௦7 ௮ ரபகரப௨0். "ஒருகை 
முகச்சிருங்க முயாதவன் ” (கம்பரா. திருவ 
237. 2. கொடுமுடி; 06௨1௨ "சதசிருங்க 



சிருங்கலம் 

வெற்பெனத். திசை போயது” (காஞ்சி.பப்பு, 

சனற்குமார: 5). 3. சிருங்கவான் பார்க்க; 566 

அரபரர2120. 'ஊடகடல் முதலாச் கிருங்கங் 

கரறுங்் குரு௨௫.டம்"(கர்த.( அண்ட கோ, 26). 

[5/61. உவிர2 2 த. சிருங்கம்] 

சிருங்கலம் 5/ப/17௮௮/77, பெ.(.) சிருங்கலை 

(வின்.) பார்க்க; 566 4/0/17௮- 

சிருங்கலை 39௮௮ பெ.(॥.) 1. விலங்கு 

(சூடா.); போலா ௦112. 2. இருப்புச் சங்கிலி; 

௦ ரவா. 'திருக்களையைம் பூட்டிடுவா்” 

(யக. சவா, 779). 3. வில்லங்கம் 

((இ.வ.); 80௦ப௱மா3ா௦6. 

4/1. 8////22 த. சிருங்கறை] 

சிருங்கவான் 3ரய9212, பெ.(॥.) பூவுலகின் 

(பூமியின்) எல்லையில் அமைந்த மாலை 

(பர்வதங்) களுள் ஒன்று; 8 ராரு[ா(/0வ। 

௦பார்ோ 0/0 10௦ 66 006 ௦7 16 

0௦பா0௮11/௪5 ௦14 ௦ ௨1. 

[$81. 2122-47 2 த. கிருங்கவான்] 

சிருங்காடம் யச, பெ...) 

படைமுற்று (வியூக) வகையுள் ஒன்று (குறள், 

767, உரைக்குறிப்பு); 8 ப௮1119-வாஷு. 

5/0. 4/717.4/444 2 த. சிருங்காடம்] 

சிருங்காரநிலை கீர்யர்சனி சாரதி பெ.(ஈ. ர 

இறந்துபட்ட வீரனது மார்பை அவன் மனைவி 

போர்க்களத்துத் தழுவுதலைக் - கூறும் 

புறத்துறை (பு.வெ. 7, 24); (ஐபா௨£.) 1816 1. 

௦1 ௨ு௱ாா10"5 06/0160 பப்பட் ஊடக | 

15 ௦0௦1ற5௦ஊ ௦ 6௦ ௮1116 11௮0. 

த.வ. அழுவத்தழுவல் 
[சிருங்காரம் நிலை] 

சிருங்காரம் 5ரய72:௮/77,  பெ.(ஈ.) 
காதற்சுவை (சிங்காரம்) (கொ.வ.); 
ஊரான! 07 (0௩6. 

[5/1 வர்ர 2 த. சிருங்காரம்] 

335 சிருதரம் 

சிருச்சியம் 5/7/2௦20/2/77, பெ.(ஈ.) உருவாக்கப் 
படுவது; 1914 நர॥௦1 [5 028160. 

[1 ௮௪ 2 த. சிருச்சியாம்] 

சிருட்டம் 5//ப//௮7), பெ.(.) ஒரு சிற்பநூல் 

(இருசமய. சிற்ப சாத். 3); 8 169156 ௦ 

910111601பா6. 

[5/1 252 த. சிருட்டம்/] 

சிருட்டி'-த்தல் 54 ப], 11 செ.குன்றாவி. (4.1.) 
உருவாக்குதல்; 1௦ 016916. 

சிருட்டி” அய// பெ.(.) 1. படைப்பு; 01681101. 

ஆதுசிருட்டிையச் ப/சரலி (மசீசபு. 

ஆகுசி௫௬.ட்டீம் 77. 2. ஐவகைத் தொழில் (பஞ்ச 

கிருத்தியங்) களுள் உயிர்கள் முத்தி 

எய்துதற்பொருட்டு அவற்றுக்கு மெய்ப்புலன், 

உலக நுகர்வுகளை (தனுகரண புவன 

போகங்களை) அருளுவதாகிய படைப்புத் 

தொழில்; (581/5) பா௦்0ா ௦7 02௪14௦ ௦ 

௦/0 16 800/5 பா் ற்51051 ௨௭௩0 

ஈாஊ121! ௦0085 80 16௨ 6௦௨55௮ 

ஊாவ்ாறசாம் 06510060 10 ௨௨016 (6 

50ப|5 1௦ 811311 5231811/0 ௦ 115 22782௮- 

/ப/2/7, 0.1. 3. உருவாக்கப்பட்ட 

பொருள்; 01621பர6, 0168160 111105. 

[55 52 த. சிருட்டி 

சிருட்டியாளன் ப], பெ.(ஈ.) 

சவுக்காரம் (மூ.௮.); 5082. 

சிருணி ரப] பெ.(ஈ.) 1. யானைத்தோட்டி; 
[ஹார் 0௦80. 2. பகைவன் (யாழ்.அ௮க.); 

1௦6, வாரு. 

8/1. 20/2 த. சிருணி] 

| .சிருணிகை ௭௮ பெ.(ஈ.) எச்சில், 

சாளைவாய் (யாழ்.அக.); 581148, 501106. 

.... இல்ம்? த சிரணிகை] 

சிருதரம் 3/ப/௪7௮777, பெ.(1.) பாம்பு (யாழ்.அக.); 

31௮106. 

ப இம்ம் ப்ள 2 த. சிருதரம்]] 



சிரும்பணம் 336 சிரையதிகேசம் 

சிரும்பணம் அரப/77027௮7, பெ.(ஈ.) 
கொட்டாவி விடுகை (யாழ்.அக.); நலா, 

[5/1 பாரராபாகாச 2 த. கிரும்பணம்] 

சிரும்பிகை 3/ப/772/7௮/ பெ.(ஈ.) கொட்டாவி 

(யாழ்.அக.); $ல//. 

[5/. பாராம்/22 த. சிரும்பிகை] 

சிரேட்டாதேவி 35௪28 பெ.(ஈ.) 
(யாழ்.அக.) திருமகளுக்கு மூத்தவளாகக் 
கருதப்படும் மூதேவி; 9000685 ௦74 
1510 1யா6€ 85 (6 61067 81516 04 (௮/௫. 

சிரேட்டி 3ரச[/ பெ.(ஈ.) வணிகன் (சூடா); 
ஊட 01 6 ங௮/$2 08516. 

சிரேணம் 3/சாச௱, பெ.(॥.) நெடுநாள் 
(யாழ்.அக.); (000 0௨1௦0 ௦074 1106. 

[5/1 மர்காச2 த. சிரேணம்] 

சிரேணி £5ரகர/ பெ.(7.) 1. தெரு (பிங்.): 51126, 
08 01 0056. 2. இடையர் வீதி (சூடா.): 
160585 511961. 3. வரிசை (சங்.அக.: 
16, 106, 561165. 

[5/4 சாகா! த. கிரேணி] 

சிரேணியம் கட்ச, பெ.(ஈ.) சிரேணி 

(சங்.அக.) பார்க்க; 566 அரகர 

[5 து த. சிரணியம்] 

சிரேணியர் கட்ச பெ.(ஈ.) பதினெண் ! 
குடிமக்கள் (சங்.அக.); 1௨ 07168 567௩1௦ 
098186, 

[5/5 எக த. சிரேணியா்] 

சிரேயசு 47௪௪30 பெ.(ஈ.) 1. நன்மை 
(சங்.அக.); 00௦0, 6]1*$வா௨. 2. புகழ்; 
[6ா௦ய. அந்தக் காரியத்தைச் செய்தால் 
உனக்குச் சிரேயச உண்டாகும்" (கொ. 

[5/6. 8௪5 2 த. சிரேயக]' 

சிரேயாஞ்சர் 53/77/2592 பெ.(ஈ.) 
தீர்த்தங்கரர் இருபத்து நால்வருள் ஒருவர் 

(திருக்கலம். காப்பு, உரை); 8 48/0௨ கார்௭், 
06 ௦1 24 704/192727/ 0.1. 

[5/41. 5727:21775௮/ 2 த. சிரேயாஞ்சா]] 

சிரேவணம் 227௮77, பெ.(.) காட்டா 
மணக்கு (மலை); 0௦௦ 0)/510-ஈபர். 

சிரேவரிசம் 5/72௦௮//2277,  பெ.(ஈ.) 
கண்நரம்பைக் (சிரோபாதத்தை) கவனியாது 
விட்டு விடுவதால் கண்ணில் பலவிதமான 

ஒழுக்குகள் ஏற்பட்டு, கண் பார்வை 
முழுமையையும் கெடுத்துக் குருடாகச் 
செய்யும் நோய்; 16016016௨0 ௦0 80௮௦௦0 
$18065 ர 5400 808 (சிரோபாதம்) 
811060 800/௨ 91410 7156 1௦ 
௦ வி! 015081௦085 7௦ (௨ 65 மர்ர் 
001616 055 01 41510. (சா.அக.) 

சிரேட்ட 542//௪, பெ.எ (900) பெரும்பாலும் 

திருமண அழைப்பிதழ் முதலியவற்றில் 
குறிப்பிடும் சொல்லான (குழந்தைகளுள்) 
மூத்த, முதல்; (௦1 ௦/1) 10251, 156. 
சிரோட்ட புத்திரன்] சிமீரட்ட புதல்வி” 

[5/. 8725௪2 த. சிரேட்ட] 

சிரேட்டபுத்திரன் 3//6//2-,2 11127, பெ.(.) 

மூத்த மகன் (இ.வ.): 610854 60. 

சிரைத்தல் 5427௮! பெ.(1.) மயிர் மழிக்கை; 1௦ 

5086, 1௦ 6016 (06 ௮175 ௦4 (0௨ 1௨௮0. 

ா.அக.) 

சிரைப்புண் ர்தற்சபா பெ.(ஈ.) முக 
மழிப்போன் சிரைப்பதினால் உண்டாகும் 
புண்; 6கா6ா'5 1100, வாட்ஜா!'5 ரஅ5ர. 
(சா.அக.) 

சிரைபாசி காசல பெ.(1.) கடுக்காய்: 
9விாஈப். (சா.அ௧.) 

சிரையதிகேசம் 5-ஷ்௪21/22௪௱, பெ.(1.) 
ஆனைத் திப்பிலி; 16ம் 068009 - ரே௪ 
1௦0ப௱. (சா.அக.) 



சிரோக்கிரகம் 

சிரோக்கிரகம் 82/40/27௮7, பெ.(ஈ.) 

1. தலையை அசைக்க முடியாமற் செய்யும் 
பிடிப்பு; 0. 2. பிடரி ஊகை (வாதம்);5085 

௦௦1௦ £ஊ௦-1120௦ ௦7 146 680. (சா.அக.) 

த.வ- கழுத்துப் பிடிப்பு 

சிரோகுட்டம் 3ரப4ப//277, பெ.(॥.) நோய் 

வகை; 8 0/56256. கன்மமார் வழுக்கற் 

கெொொடித்தலையாக்கிக் காட்டும் புள் 

சிரோகுட்ட நோயா (கடம்ப. ப. ,இலிலா. 705). 

சிரோசக்காரம் 5422௪/427/௮/7, பெ. (1.) 

வெடிகாரம்; (16. (சா.அக.) 

சிரோசம்' 8702.277, பெ.(£.) 1. மயிர்; ஈவா. 

2. தலையயிர்; [1217 07 16 1680. (சா.அக.) 

சிரோசம்” 222/7, பெ.(1.) சிரோருகம் 

(யாழ்.அக.) பார்க்க; 866 2/07072/7. 

[$/6். வ்2-/22 த. கிரோசம்] 

சிரோசூலை 37224 பெ.(ஈ.) 1. மண்டைக் 
குத்தல்; ஈ2பா2[91௦ 9௨4 ॥ஈ (06 ॥680. 

2. மண்டைக் குடைச்சல், 54616 00பட் வா 

15 16௨ 680 - 0“02/80௭. (சா.அக.) 

சிரோட்டம் 502/௮, பெ.(.) 1. கடுக்காய்; 

0811ஈபர். 2. திரிபலை; 1௨ 16௦ 

௱ாரா௦0௮185. 3. திரிகடுகு; 1௨ 1126 

506013] 511 ஈய/8ார5. 4. நெல்லி மரம்; 

பவா 0௦௦5௪௫. 5. தான்றிமரம்; ேரி5 

90௦06. (சா.அக.) 

சிரோணி 3ம்; பெ.(॥.) காட்டாமணக்கு 

(மலை); ௦௦0௱௦௱ ௬/816-ஈப. 

ர். வ்220/2 த. சிரோ] 

சிரோணியம் கஈந்/௮), பெ.((.) நேர்வாளம்; 

9 560165 ௦1 00101) 85660 -0ோ௦1௦ (91/1. 

(சா.அக.) 

சிரோத்தாபம் ர்ம//40௪, பெ.(ஈ.) 
நரம்பழற்சி; றப [ாரக10ா. 

337 சிரோதிகம் 

சிரோத்தி கர்214/ பெ.(ஈ.) 1. அவண்தைய் 16 

5ப!.. 2. கழுத்து; 1116 1601. 

[56 84722725077/ 2 த. சிரோத்தி] 

சிரோத்திரம் 3/72///2/77, பெ.(ஈ.) 1. காது; 62. 

2. கேட்கும் திறன்; 116210. (சா.அக.) 

சிரோத்பாதரோகம் 3/0/2202-/072/77, 
பெ.(॥.) வெண்விழியில் சிவந்த புண்ணை 

யெழுப்பி, ் கண் வீங்கி எரிச்சலை 

யுண்டாக்குமோர் கண்ணோய்; 8 0/866856 ௦7 

(6 ஸூ6 08ப5100 ௦07 00/61001 00 160 

ு2510165 0 16 ரூ6. 

த.வ. விழிப்புண 

சிரோததி 572/22/ பெ.(1.) கழுத்து? (76 1601. 

(சா.அக.) 
சிரோதபம் 37௦/௪௦௮7, பெ.(॥.) அதிக 

சூட்டினால் உண்டாகும் மண்டைக் கொதிப்பு; 

எற வ!/018 074 116 ௨௮0 0ப5 1௦ 000655 ௦74 

6௦ 6 84/51. (சா.அக.) 

சிரோதயம் 32/௮, பெ...) பேறு 

காலத்தின் போது குழந்தையின் தலை 

வெளித் தோன்றுகை (இ.வ.); 065611121௦ 

௦௨௨௮௦ 8 சொர்பொர். 

த.வ. தலைக்காண்பு 

[5 2725274042 2 த. சிரோத.யமம்/ 

சிரோதரம் 3/2/௯72/7, பெ.(ஈ.) கழுத்து; 16 

116201. (சா.அக.) 

[ரம் கர25017௮/2 2 த. கிரோதரம்/] 

சிரோதாபம் 52/20, பெ.(ஈ.) 
1. மண்டையழற்சி; ராரிஉ௱க1101 04 (6 

50810. 2. மூளையின் அழற்சி; ஈரி 

௦16 மாவா சோஷஞாா் (6. 

'சிரோதி கர்சர் பெ.(ஈ.) கழுத்து; (௨ ௭௨௦8. 
(சா.அக.) 

சிரோதிகம் 5209௮7, பெ.(.) பனிதாங்கி 

அல்லது காட்டு மருக்கொழுந்து; 50பர4ா 

4௦௦0. (சா.அக.) 



சிரோந்தகம் 

சிரோந்தகம் 72௪௮1, பெ.(.) மயிர்க் 
கொன்றை; 0689-0001 1௦6. (சா.அக.) 

சிரோந்தம் 377227, பெ.(ஈ.) செறிமயிர்ப் 
பரப்பு (திவா.); 211655. 

சிரோந்திதம் ௮ம், பெ.(ஈ.) 
பூவந்திக்கொட்டை; 5080-ஈப*-58011085 
10௦1141ப56. 

சிரோநதம் 372227, பெ.(॥.) மயிர்; ௮. 
2. மயிர்ச் செறிவு; 6ஈ8]நு ௦7 வ. (சா.அக.) 

சிரோபத்தியம் ரகச, பெ. (ஈ.) 
கடுக்காய் (௩): ரவ! ஈபர் - ௦ஊ॥௨0ப!(௦ 
ஈடா விலா. 

சிரோபத்திரம் 3ர6௦௪1/0௮7. பெ.(ஈ.) 
கடுக்காய்; 98॥பர். (சா.அக.) 

சிரோபத்திரவிசோதனி ஃாம்௦சப்ர்ச- 
752221 பெ.(॥.) தாளிசபத்திரி; 951 
யலா பா. (சா.அக.) 

சிரோபாதம் 5722.2227, பெ.(1.) கண்ணில் 
ஒடும் சிறிய நரம்புகள் அடிக்கடி சிவந் சு, 
வலியோடும் வலியில்லாமலும் துன் 
புறுத்துமோர் கண்ணோய்: 8 016695 ௦7116 
65 [ஈ ப்ர 16 (ரர எலா ௮ லா 
17611௦ ௦ம் வா! 6௨௦௦௦ ௦௦00 687- 
௦010 பாஉ௦் புஒரு 160 பாடு, பர் 81180௨ 0 
ர் ௦ கர்ர்்௦பர் நலா. (சா.அக.) 

சிரோபாரம் 85௦2௮7. பெ.(॥.) தலைப்பாரம்: 
1681/11655 ௦7 (௨ 680. (சா.அக.) 

சிரோபிரமாணம் 2௦/௮ஈ120௪௱ பெ.(ஈ.) 
மூளைக்கு ஊட்டத்தை 
(புஷ்டியை)யும் தரக்கூடிய மருத்துவம்; 3 
பவா வர்ர ௦வா 274010 58014 ௨0 
பர்ரி 1௦ 116 மாவா. (சா.அக.) 

சிரோபிரமை 

வலிவையும் 

3௮/70/2772) பெ. (ஈ.) 
தலைமயக்கம்; 0100116586. (சா.அ௧க.) 

சிரோமணி" ஃரகச/ பெ.(॥.) நாகத்தின் 
தலையிலுள்ளதாகக் கருதப்படும் 
மாணிக்கம்; 3 “பு ௦07 165௨ 1€0 

33௦ சிரோமேகம் 

5ப000௦360 1௦ 66 0 (6 680 ௦7 (௦0-11/20 
௦௦18. (சா.அக.) 

சிரோமணி” 37௮0 பெ.(1.) 1. தலைமணி 
(யாழ்.அக.); ௦251-0, )௨8 வி 6 1 

1680. 2. உயர்ந்த மணி; 5பறஊா[0ா 081. 
ஊனமில் சிரோமனியம் பொன்னும் 
(பிரமோத். 77 5]. 3. தலைசிறந்த--வன்-வள்- 
து (வின்.); 8 06780 0 110 ௦7 பற 

6061161106. 4. பண்டிதர்க்குக் கொடுக்கும் 
சிறப்புப் பெயர் (இக்.வ.); ௨ 1141௨ ௦7 ௦௦பா 
ரீளா60 ௦ ற௨॥(5. (சா. அக.) 

த.வ. முடிமணி 
[54:1. 5725-77௪7 2” ஐ... அரோ மணி] 

சிரோமணிமாது 3௮772௦, பெ.(ஈ.) 
பேய்ப் புடலை; 8 61112 8ஈ2(/2 00பார். 
(சா.அக.) 

சிரோமத்தியசேது 3/70/772/1/0/2.2210, 
பெ.(ஈ.) யனிதர் தலையிலுள்ள சிறு 
மூளையின் இரண்டு கோளங்களையும் 
இணைத்துக் கொண்டிருப்பது; 106 ௦9௮ 
ன் 0௦6௦15 1௦ 6ாஉமஈப௱, 
ோல்ப/ப௱ ௮0 0010௦0021௮ ஈ உபா 
௦௦]. (சா.அக.) 

சிரோமதுமேகம் 3/70/7720'0//77 274/7), 
பெ.(ஈ.) சிரோமேகம் பார்க்க; 866 
5/72777624/7. (சா.அக.) 

சிரோமுட்டி அர்கா பெ.(॥.) கீழ்நோக்கி 
அம்பெய்கை (சீவக. 1680. உரை); 8௦௦140 
௮ வாங் 000ஙவா 0. 

ஒர். ௨௪௦4 /77 51/2 ஐ. சிரோமுட்டி] 

சிரோமூலம் 5/7, பெ.(1.) தலைச்சூடு 
வள்ளி; ௮௫/5 01௮. (சா.௮க.) 

சிரோமேகம் ரகாச, பெ.(॥.) அதிக 
சிந்தனையினால் தலை மூளையினின்றும் 
சாக்கரையுண்டாகி ஏற்படும் மதுமேக நோய்; 
6௭601௮] 0/௪0616௨5 ப்பட 1௦ (6 50௮ 
101016 081௩60 17௦ [16 மாவ 



சிரோரத்தினம் 

5பூ513௮0௦6€ [ஈம 85 06௦5 வா[8॥ 0 

௦௱ நாவா ௦1 - 022005பா/8. (சா.அக.) 

சிரோரத்தினம் 3/2/௪///7௪/, பெ.(ஈ.) 

சிரோமணி! பார்க்க; 866 87ம/7720/ 

[81 32572007௪2 த. சிரோரத்தின.ம்] 

சிரோருகம் 572-709.8/77, பெ.(1.) தலைமயிர் 

(பிங்.); ௮4 ௦ (௭6 0௨90. 

[5/1. 325 17பரி௪ 5 த. கிரோருகமம்] 

சிரோரோகம் 2/2722/77, பெ.(1.) 1. தலையில் 

ஏற்படும் நோய்கள்; 01569865 ௦7 16 1690 

ற மாவ. 2. தலைவலி; 680 8016. 

(சா.அக.) 

சிரோலிகம் 55/௪௮, பெ.(1.) மிளகு; 0180(- 

௦600-0 ஈ/ரபா5. (சா.௮௧.) 

சிரோவர்த்தனை 5௦-௦2//௪0௮] பெ.(॥.) 

சிவலிங்கத்தின் தலை (5.!.1.॥, 135); 00 

௦௦1௫௦ ௦7 5//2-///794777. 

சிரோவர்த்தி 872௪14 பெ.(॥.) எ திரி 

சொல்லும் உறுதிமொழி (சத்தியம்) 

முதலியவற்றை யொப்புக் கொள்பவன் 

(சுக்கிரநீதி. 286); 0௨80 20௦௦601110 149 

௦௮14 ௦11௮] நூ ௦002௮ ௦4 15 ௦000ாலார். 

[5/4 32௮717 2 த. சிரோவர்த்தி/ 

சிரோவல்லி 32-௦௮ பெ.(ஈ.) மயிலின் 

உச்சிக் கொண்டை (யாழ்.அக.); 06€2௦௦௦%'5 

01651. 

3309 சிரோவிரத்தக்கழலை 

சிரோவசுத்தி வாசகப். பெ.(॥.) 

தலையிலுள்ள நீர் வெளிப்படும் படி முகரும் 

போது, தும்பலும், மூக்கு சிந்துவதுடன் 

கண்ணீரும் வடியச் செய்யும் பொடி; (112௮1, 

ர ற௦வா5 (6 0676018/ றபாட511/6) 

உவ சர்ர்ர், மர்ா ௨00160 10 176 

10௦5111185, றா௦0ப௦௨ 80 10ா6௨8860 

015௦06 04 125௮ ஈப௦௦ப5, ரா£௨0பவாப்று 

211060 ரூ 806௦20 ௨௭௦ கா பாப5பவ! 

5601611௦0 ௦01 1885 812ாஈப*21011/65 ௦ 

ஊார்ரா25. 2. தலையில் மருந்தெண் 

ணெயைப்பூசுகை; 8ஈ 800110211௦ ௦7 

ரா€௦்ொவ! ௦1 85 ௦2 11௦ 50வ]ம. (சா.அ௮௧.) 

சிரோவலி 52௮ பெ.(॥.) தலைவலி; றவ 

ஈ ஈட 6௨0, 680 806 - ஜேரர௮வ/018. 

(சா.அக.) 

த.வ. தலைவலி 

சிரோவாதம் 4/:2422/77, பெ.(॥.) தலை, 

முகம் இவ்விடங்களிற் காணும் சதையை 

அடுத்த பக்கவூதை; ற87௮/515 074 16 

ஈப50165 800பர் 116 1280 8௭0 14௦ 1806 - 

090810016018. 2. மூச்சுக் குழாயை 

(நாசியை) அடுத்த முகவூதை (வாதம்); [௮1 

வள் 16 ௮5௦ பல 1௦ 1௨ 165/0 ௦4 1௦ 

[அவ ஈரா 0 ௦7 108 ஈப௦/6ப5 - 8801௮] 

டவா௮ட516, ௦.1. முகவாதம். (சா.அக.) 

த.வ. ஓரடி, பக்கஷ்தை (பக்கவாதம்) 

சிரோவிகாரம் 3292௮7, பெ.(॥.) 

தலையில் உண்டாகும் கோளாறுகள்; 

015௦௮75 ௦80800 ௦ ௦௦போரா0 1ஈ 1௪ 

2௮0 -ஜேர்வி௦றவரு. (சா.அக.) 

சிரோவித்திரதி 3247௪௦] பெ.(.) 

தலையில் ஏற்படும் வீக்கம் அல்லது கட்டி; 9 

(பாா௦பா ௦1 5/1 00 ௦ 6 280, ௦௮ 

2050655. (சா.அக.) 

த.வ. தலைக்கட்டி 

சிரோவிரத்தக்கழலை 3/267௪//2-4-4௪/௮௮... . 

பெ.(ஈ.) தலையைச் சுற்றிலும் அரத்தம் சுரந்து 



சிரோவிருத்தம் 

ஏற்படும் வீக்கம் அல்லது கழலை; 8 (ப௱ா௦பா 

௦ ஓவா 111160 கர் 01௦௦0 68௨௨10 186 

ட6ா1வார்ப ற - ஜே ஈவர௨ஊ௱௨௦௱௮. 

(சா.அக.) 

த.வ. மண்டைக்கழலை 

சிரோவிருத்தம் 3/2/7ப//2/77, பெ.(.) மிளகு 
(மலை.); 060067. 

சிரோவேட்டம் 82-62, பெ.(॥.) 

தலைப்பாகை (சங்.அக.); 1பாமல. 

சிரெளதகற்பம் £/2ப/05-(௮/0௮7, பெ.(ஈ.) 

வேள்வி வினைக்கு உரியவற்றைக் கூறும் 

மறை (வேத)மந்திர பாகம் (சுக்கிரநீதி); 1 

௱வப்க 0௦ம் 01 16 16025 நவாவாரஈ0 

(0 5801741065. 

[541. 570 ப/2-(2/022 த. கிரெளதகற்பம்] 

சிரெளதம் சப, பெ.(॥.) மறையி 

(வேதத்தி)ல் விதிக்கப்பட்டது (சங்.அக.); [21 

வரம் 18 சவ் 0 6085. (சா.அக.) 

[5/1 2122 த. கிரெளதம்] 

சிரெளதி சப பெ.(.) மறையி (வேதத்தி)ற் 

கூறப்பட்ட வினை (கருமங்) களில் வல்லவன்: 

06 புர்௦ 15 நா௦ரி/ பொம் 0 ௫601௦ 1165. 

[5/1 37௪ப/017 2 த. சிரெளதி] 

.. சில்லத்து 5//௪॥/ப, பெ.(ஈ.) சிறுசட்டை; 5௮] 
1906. 

[0. 2/1: த. சில்லத்து] 

340 சிலாமணி 

சில்லா &//2 பெ.(.) மாவட்டம்; 015410. 

[[. 20/22 த. சில்லா] 

சிலக்கு 8/4, பெ.(॥.) இன்னும் கொஞ்சம் 
(இ.வ.); 500110 றா௦6. 

[0. ௧/2 த. சிலக்கு] 

சிலமான்கல் &4/2/7727744/ பெ.(1.) ஒருவகை 

விலையுயர்ந்த கல் (ரா.ரா); ௨0981௦, 8 

3211609160 10௱ 04 51108. 

[ப. உய 2 த. சிலமான்கல்] 

சிலமீலீகை 8/27//(7௮] பெ.(1.) 1. மின்னல்; 
10ம்ர்ா0. 2. மின்மினி; 9008 ௦1. 

[5/0 ௦1/27/4222: த. சிலமிவிகை] 

சிலாக்கியம் 5/7,  பெ.(॥.) 
1. மெச்சத்தக்கது; 181 ஈர்ர௦ 15 

௦௦௱௱ா 02016, நா௮5ங0ரற்று. 2. சிறந்தது; 

121 நர்ர்ன் 15 ஐவர்; 0000. அதைவிட 

இதுவே சிலாக்கியம். 3. புகழ்; 1௨௱௦, 

[ஊா. சிலாக்கியமுள வீரன் (இராமதா. 

பரலகா. 1. 4. உரிமை (வின்.); 111606. 

த.வ. சிறப்பு ப 
[5/. 5/297)/22 த. சிலாக்கியம்] 

சிலாக்கியன் 32/20/0௪௪௮, பெ.(ஈ.) புகழ்தற் 

குரியவன் (வின்.);) றா௨8/5ஊ101/1ு, 

01511 010ப15160 06150. 

த.வ. சான்றோன் 

சிலாகி--த்தல் 5/2/4, 4 செ.குன்றாவி.(3.1.) 

புகழ்தல்; 1௦ மா௨/5௨, ௦௦0. 

சிலாகிக்குமாறு...... கொள்ளுத் திருவரு 

வெல்லாம் (அல்.டப். திருவரங், மா. 776). 

[5/ம அசர் 5: த. சிலாகி-] 

சிலாடகம் 5/2௪2௮7, பெ.(.) மேல்வீடு 

(யாழ்.அ௮க.); 8101, 

[5/0 3/2/242 2 த. சிலாடகம்] 

சிலாமணி 3/2௭௮; பெ.(ஈ॥.) செல்லக் 

கூடியது; 1121 கர்/௦் 15 11 போனு. 

[0. 2௮/20/7/ 2 த. சிலாமணி] 



சிலாமனா 

சிலாமனா 5/2-77272, பெ.(ஈ.) மனோசிலை 

(மு.அ.); உ௱௱௱ஊாவ! 00180. 

[5 7727254/22 த. சிலாமனா] 

சிலார் 5/2 பெ.(ா.) நன்கொடை (இனாம்); 

[20,1௨௦0 ன56. 

[(. 5//22 த. சிலா] 

சிலாலிகிதம் 55/84/042௪, பெ.(ஈ.) 

சிலாலேகை பார்க்க; 866 2/2/27௮/ 

த.வ. கல்வெட்டு 

[5/7 84/24/4072 5 த. சிலாலிகிதம்] 

சிலாலேகை 2/2-/5ர௮/ பெ.(.) கல்வெட்டு; 

51006 [150110110. "முன்புள்ள 

சிலாலேகம்்டி ”(6./././/1. 99). 

[$1. 5/27/2/072 2 த. சிலாலேகை] 

சிலாவங்கம் 8/9-௦௮/17௮/77, பெ.(1.) ஈயக்கல் 

(வின்.); 81/70 ௦7 5100௪ ௦௦140 0165 

௦1 [680, ் 

சிலாவட்டம் &/2-௦௮//4/77, பெ.([.) 1. கற்பீடம்; 

3 5106-5180 ப560 85 8 5681. அச்சுளை 

மரு. ங்கிலோர் மாணிச்சிலா வட்ட முண்டு 

(சீவக. 7279). 2. சந்தனக்கல் (பிங்.); 8100௦ 

1௦ பர 83௮10௮. 3. சாணைக்கல் (பிங்.); 

௦16, 051006. 

[சிலை 2 சிலா * வட்டம்] 

சிலாவருடம் 3௮/22/0227,  பெ.(ஈ.) 

1. கல்மழை; [2/-8101௱. 2. காளமுகி (சூடா.); 

8 000 6ஒ///60 10 ரல ஈரி 8065. 

த.வ. ஆலங்கட்டி மழை 

[5/5 சபத. சிலாவருடம்] 

சிலிங்காரம் 8//627௮/77, பெ.(1.) ஒப்பனை; 

06௦01௮1410. "திலிங்காரத்தாற் குழல் 
குரமனிட்டு "(இல் பெரியாழ். 549). 

[6/ம 17௮/௪ 2 த. சிவிங்காரம்/ 

341 சிலேட்டி 

சிலும்பி 5/77௦/ பெ.(.) கஞ்சாக் குடிக்கும் 
குழாய்; 0106 10௦ 501/0 மாவா. 

த.வ. சூம்பி 

[ப். வி 5 த. சிற்பி] 

சிலுவை 5/௮) பெ.(॥.) 1. கிறித்துவை 
வைத்தறைந்த மரம்; 01055 ௦ ஈர/௦் ௦! 

25 01ப0171௪20. 2. கிறித்துவ சமய 

சின்னத்துள் ஒன்று; 01055, 85 16 8/௦! 

௦14 சொர்க்லார்டு. 

த.வ. குறுக்கை 

[5/7 5/2 5 த. சிலுவை 

சிலுவையிலறை-தல் கபற ௭, 
2 செ.குன்றாவி.(44.) சிலுவை மரத்தில் ஆணி 
பிணைத்து அடித்துக் கொல்லுதல்; 1௦ பந் 

(௦ொ.) 

சிலுவைவரை-தல் 5/ப1/௮ந்27/௮, 

12 செ.கு.வி.(3.1.) நெற்றியில்: சிலுவை 

யடையாளஞ் செய்தல் (௩.0); 10 6 14 

5101 ௦7 146 01055 ப0௦ு 116 1018116901. 

[516். 5/2 2 த. சிலுவி 

சிலேட்டர் சர்ச்ச பெ.(ஈ.) வணிகர் 
(யாழ்.அக.); ரார்காே. 

[8/0 வஃந்ரர 2 த. கிலேட்டா] 

சிலேட்டி 5/8// பெ.(॥.) செட்டி (திவா.); 
௱ளம்௪ ௦116 பர! 08516. 

[6/5 அஃ 2 த, கிலேட்டி/. 



சிலேட்டு 

சிலேட்டு 5/5, பெ.(1.) (சிறுவர் எழுதப் 

பயன்படுத்தும்) சட்டம் போட்ட சதுர, செவ்வக 

வடிவ மாக்கல் அல்லது தகரம்; 51816 (10 

ரி 1௦ நார் ௦. 

த.வ. கல்லேடு 

சிலேட்டுக்குச்சி 5/2//ப-/-60/௦0] பெ.(॥.) 
கல்லேட்டில் (சிலேட்டில்) எழுதப் பயன்படும் 
குச்சி வடிவக் கல், பலப்பம்; 0௨௦1 |1146 2100௦ 

(௦ யார்கியா் ௦0 9 51216. 

த.வ. மாக்குச்சி 

சிலேட்டுமஅதிசாரம் /6//ப/772-0184/2/1, 
பெ.(॥.) சிலேட்டுமாதிசாரம் பார்க்க: 59௦9 
5/6//ப/772012272/7. (சா..அக.) 

சிலேட்டுமஅபசுமாரம் $//61/ப777..- 
4025017௮௮7, பெ.(॥.) தொடர்ந்து எச்சில் 
வடிதல், உடல், கண், முகம் வெளுத்தல், மறதி, 
வெறிச்சேட்டை முதலிய குணங்களை 
யுண்டாக்கி அறிவின் தெளிவை நீக்கும் ஒரு 
வகை இசிவு நோய்; 8 (0 ௦7 60॥801௦ 1115 
91160060 11 வறர பர 35 - 
௦518ா( ரி00 ௦7 591142, 0௮/87686 0 
56110ப5 (ஈவார் ௦4 11616௦. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமஅரோசகம் 5//6/ப/772- 
2/05௪9௮/, பெ.(ஈ.) உணவில் வெறுப்பு; 
0819ப5( 1௦1 1௦௦0. (சா.௮க.) 

சிலேட்டுமஆவிருதவாதம் 5//2//ப1772- 
/7/220202/7), பெ.(ஈ.) குருதியோட்டம் 

342 சிலேட்டுமஉன்மாதரோகம் 

தடைபடுவதினால் சிலேட்டுமம் வளியுடன் 

கூடி உடம்பில் சீதளம், கனத்தல், காரத்தில் 

விருப்பம், உடம்பில் எறும்பூரூவதைப் போல் 

காணல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும் 

நோய்; 8௨ ஈ6£௩௦ப8 81160110௦0 [ற ௮ 

/60௱21/6 0௮1/1 0ப6 1௦ ௦0680014௦0 1 

௦ப/2ா வாவா 1௦ 16 ௦௦0௦ன1160 

201௦0 01810 ௨0 ற/௨0௱. 115 ஈரா2!60 

௦ ௦655 810 0010, 1685111685 ௦7 

௦௦ரூ பாற 08512 1௦ 624 பாரா 

50813௮1௦65. 8 060ப!(/௮£ வார் ௦1௩0 

5615840400 ௦ 16 8பார்௦6 ௦7 6 0௦ங் 

616. (சா.௮௧.) 

த.வ. குருதிக்குறைநோய் 

சிலேட்டுமஇரத்தபித்தம் 5////772-/௪//2- 
27/27, பெ.(॥.) இதயத்திலிருந்து நிறம் மாறி 
வெளிப்பட்டு வந்த அரத்தம், சிலேட்டு 
மத்தோடு கலந்து வெண்மையாகவும், 

வழுவழுப்பாயும் இருக்கும் அரத்த பித்த 
நோய் வகை; ॥6௱௦:1806 0191721110 

100 06 68% 0ப6 1௦ (6 80078421௦0 

௦1014௦ ௦4 616 ௦௦௱01ஈ60 சர்ர் ஐ/௨ர௱. 
16 ௨/16௨0 01000 பூரி! 6௨ 1000 கறார் 

1॥ 0010௦பா ௮100 415006. (சா.அ௧.) 

சிலேட்டுமஉபதம்சம் 5//2//ப//772- 
(,0௮/௮/77217), பெ.(ஈ.) ஆண்குறி தடித்து 
வீங்கி நமைச்சல் உண்டாதல்; 551100 ௨0 
1௦/9 5805914௦ ௦7176 றா [6. (சா.அக.) 

த.வ. வீக்க நமைச்சல் 

சிலேட்டுமஉன்மாதரோகம் $/21/ப//772- 
(497742709௮, பெ.(॥.) 1. கோழைக் 
கோளாறின் மேலீட்டினால் தூக்கமின்மை, 
பெண்மேல் விருபபம், யாரையும் அச்சுறுத்தல், 
கண்ட பண்டங்களில் விருப்பம் முதலிய 
குணங்களையுண்டாக்கும் ஒரு கோட்டி 
(பைத்திய) நோய்; 3 (400 ௦1 [5௨௫ பெ 1௦ 
6 ோ௭ா0௭௭1 ௦1 16 112௦ ஈபா௦பா5 
1॥ ௮ எள் ௦4 ரஷ ௮1௦ (860ூ., ௮0 



சிலேட்டுமக்கபம் 

[ [5 31201611560 டூ 8166016551655 , 

06546 1௦ ௫௦2. 1.6. 56%6பல! 06816 

1௦0919 1௦ 82% 1105 882 ப ஈரா 80 

௦12 ௱/80ர் ௦ ப5 1800610168 85 - 

1104) 06505 610. 2. உன்மாத 

ரோகம் பார்க்க; 566 ப/772/47042/77 

(சா.அக.) 

த.வ. கோழைவெறிநோய் 

சிலேட்டுமக்கபம் 8/5////772-/-42,0௮/77, 

பெ.(ஈ.) உடம்பின் தாதுக்களை ஒன்று 

படுத்தும் தன்மை வாய்ந்த கோழை 

(சிலேட்டும) வகை ஏழில் ஒன்று; ௦16 ௦4 11௦ 

5௦/2 14005 ௦71 றா பாரா 1௦ 

ர் அறா ௦7 16 0௦]. (சா.௮௧.) 

சிலேட்டுமக்காய்ச்சல் ஃ//6//ப774-/- 

(22௦௮1 பெ.(ஈ.) கோழை (சிலேட்டும)க் 

கோளாறினால் ஏற்படும் காய்ச்சல் (சுரம்); 3 

டஈ/60௱ 211௦ 76 ௱ாு௦ா6 00 ௱௦௱ [1 

ார்ரானா லா ஈ க0்ப!ர5. (சா.அ௮க.) 

த.வ. கோழைக்காய்ச்சல் 

சிலேட்டுமக்கிரகணி 4/2//ப77௪-/-///௪4217) 

பெ.(.) சிலேட்டுமக்கிராணி பார்க்க; 586 

5//5//ப77௪-/-/0//20/. (சா..அக.) 

சிலேட்டுமக்கிரந்தி 5/2//ப77௮-/-//க1 

பெ.(ஈ.) சிலேட்டுமாதிக்கத்தினால் தோலைப் 

பற்றிய கோளங்களுக்குக் கோளா றுண்டாகி 

அதனால் உடம்பின் சதை, கொழுப்பு 

முதலியவைகள் கெடுதியடைந்து திரண்டு 

வரும் ஒரு கடினமான கட்டி; 8 48/61) ௦4 

5160 1யாா௦யாக5 ம்ப ா25811 ௨ 051 

116௦ மர்ர்ர் பொம் ஈாலர்ர்சாக 95 ரிட௦ப5 

(15565, 1௪4 - 1166 காகா ௭1௦. 1115 

5ப0ற0560 10 0௦௦போ 1௦ ௦0911ப௦11௦0 ௦1 

(6 ஒ0€(௦ர௫ு/ பே௦15 04 14௨ 56080௦6005 

09/௮0. (சா.அக.) 

த.வு. கோழைக்கட்டி 

சிலேட்டுமக்கிராணி 3/4/ப71௪-/-4ர20 

பெ.(ஈ.) சிலேட்டுமத்தால் உண்டாகும் 

34.3 சிலேட்டுமக்கிருமி 

கோழையுடன் கூடிய ஒரு வகைக் கழிச்சல் 

நோய்; 8 ரோ! 0/லார்௦௨8 பே 1௦ 16 : 

0௫௮0 ௦4 ஜரா (ஈயா௦பா) ஈ 16 

ஷர. 2. அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்டு பகலில் 

உறங்குவதினால் செரிமான (பக்குவாச 

யத்தின்) உறுப்புகள் வலுவிழந்து, அதனால் 

சிலேட்டுமக் கோளாறுகளுண்டாகி ஏற்படும் 

கழிச்சல் நோய்; 01/581610 (4௦0869 

ப560 ரு பர்4௭(60 றா வா 1௦0 14௦ 

91240 04 116 019651146 007/2 பே 

(௦ 034 51660, 650601௮1]3 84(6£ 200655146 

62110. (சா.அக.) 

த.வ. கோழைக்கழிச்சல் 

சிலேட்டுமக்கிரிச்சரம் 

/720௮:௮/7, பெ.(ஈ.) அடி வயிற்றிலும் ஆண் 

குறியிலும் வீக்கமுண்டாகி, பிசினைப் போல் 

வழுவழுத்த கட்டுப்பட்ட மூத்திரம் மிகு 

துன்பத்தோடு இறங்கும் ஒரு வகை நோய்; 

ஒ1௦1ப, 6 04 பார்ர6 211270௦0 வாம் கவரா 

1 0௨ ௮000 ௮0 16 னா 7010:/60 

ஷூ 8 01508106 0௦7 418005 பாரா கரம் 

131120 5பழறா85560. (சா.அ௮க.) 

5//217ப//772-/2 

த.வ. உச்சைக்கடுப்பு 

சிலேட்டுமக்கிருமி 5/2//ப77௪-/-04யா7 

பெ.(ஈ.) பார்வைக்குப் பொதுவாக 

தோன்றாமலும், தருப்பைப் பூ வாசனையைப் 

பெற்று, குடலில் சுற்றிக் கொண்டு மார்பு 

மட்டும் ஏறி அதிக தொல்லை (வேதனை)யை 

யுண்டாக்கும் வட்டமாக நூலைச் சுற்றியதுப் 

போன்ற ஒரு வகை நுண்ணுயிரி; 14680 - 

ற? 0ாமாவி$ு 6001511091 16 

1 ஷாாம5.  ரரஞு ராரா ர ப பெ51னா5 ௮0 

3/௨ 1௦ 1605. 18 56௮06, [ரஞ் [25916 

29 ௦௦1160 1412௮0, 50௦65 1ஈவ/51015 

௦0 1௦ 14 ௱(0௦500010 ஈ௮1பா8 20 

2/௨ 8 ற6௦ப/8ா ௱€॥ 04 ௨ரி௦யல.. 1ஈவ : 

2110 1௦ 1௨ ரஈர்55 25 80 ற806 பற 1௦ 



சிலேட்டுமக்குணம் 

(16 11078010 [60100 085100 0681 

1௦வாள 06. 2. எலும்புருக்கிக நோயால் 

சயரோகத்தில் காணப்படும் புழுக்கள்; 

0௮௦16112 1௦பா௦ ॥ ௦௦05பார10. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமக்குணம் 3/6//ப712-/-/ 117௮77, 

பெ.(॥.) உடலையும் மனத்தையும் கட்டுப் 

படுத்துவதாகக் கருதப்படும் மூவகை நீர்மப் 

பொருள்களுள் ஒன்றானதும், உடம்பிற்கு 

மிக்க முகாமையானதும், உடம்பு 

வறட்சியடையாமல் ஈரம் ஏற்படுத்திக் 

கொண்டேயிருப்பதும், மூட்டெலும்புகளுக்கு 

நயநயப்பும், வழவழப்பும் புண்களுக்கு ஆற்றும் 

தன்மையும், உடம்பில் தசையுண்டாக்கி 

பருமனையும், வலிமையையும், நல்லுணர்ச்சி 

யையும் உறுப்புகளுக்கு உறுதியையும் 

கொடுக்கக்கூடியதுமான நீர்மம்; ௦06 ௦716 

ான6 ர்பா௦பா5 ர (6 851 ஙா/2 

608. 117005 8 460 6586ஈ11௮! 

௨௭% ॥ 6 ௦௦5(ப1ி௦ ௦712 ரபாக 

00. 115! 116 0௦௫்/யா( 0௦1406 

8ஈ0 றாவ ம ரா௦௱ 060௦௱ர0 ரே... 

1ப0ா102165 (6 ॥ரீ6ர் 16/16 80௦ ௮௨005 16 

15 9108$., ௦0 பர65 062117 1௦ (6 

1௦௮௦ ௦7 விரு ரா8ுப65 1 1௦ 

50185., 1110168865 16 5126 ௦7 0௨ 0௦... 

௦11108 800௦பர் ர£ச5ஈ 1158ப65 80 ௮ 
016888ா1 5681881101 (௦ (6 5951௨0. 
1பாா/865 81801 வாம் (0௨௮5 ௨௨ 
655 10 6 ॥ாம்5. (௮16௦ 0315 
56/68! 8780161151105 85, 1091081௨86. 
ஈபிோல$5, 081/6106, ௦௦௱ர்௨ாரறளார் எர௦. 

[சிலேட்டுமம் - குணம்] 

சி” லட்டுமக்குரற்கம்மல்ரோகம் 
“7 €[[ப.772-/-ய72 7-கவா!௮/-2721, 
பெ.(ஈ.) ஒரு வகைத் தொண்டைநோய்; ௦06 
௦16 1ர£௦௨/ 1ஈரீ6௦(௦ஈ. (சா.அக.) 

த.வ. தொண்டைவலி 

சிலேட்டுமக்குன்மம் 

சிலேட்டுமக்ககேணா 

5/2 ப//772-,6 

/பறாரவா, பெ.(1.) நாக்கு வழுவழுத்து, 

கக்கல் (வாந்தி), விக்கல், கொட்டாவி, 

இருமல், வயிறு இரைச்சல், மலம் இறுகல், 

உணவின் மீது வெறுப்பு, இளைப்பு முதலிய 

குணங்களைக் காட்டும் ஒரு வகைக் குன்ம 

நோய்.; 8 100 ௦7 ரூ5060518 0101028160 

1௦ 16 ொலாரளார் ௦74 றர்/2ர௱கர(௦ 
பா௦பா 6 வா, 111/5 ராகா60 பு 
6 1௦110௧1470 நறறர்0ா5 ப12-31500 086 ௦ 
519 1000ப6 4௦௱ா1/ 0 ஈ/௦௦௦ ப, 
0௦ப9, ரப௱டாாு ௦71 16௨ 51௦௮௦, 

௦௦ா51081௦, பெனா510ா 1௦ 1000. 721/0 ப6 
80 வ/-018ா 50601110 01௦811௦005 ௦7 

றாக (ஈயா௦பா). 2. கபத்தினால் ஏற்படும் 

செரியாமை. இதனால் குளிர்சுரம், குமட்டல் 

(அரோசகம்), மார்பு துடித்தல், இருமல், உடம்பு 

வெளுப்பு முக்கினால் நீர் வடிதல் உண்டாகும்; 
03/80 60518 0ப6 1௦ 660655 07 றா(60௱ 311௦ 

பபா௦பா. 11 15 எர180060 கார ௦௦010 ௮0 
16987, ॥8ப562, 021011211௦ ௦7 176 வர், 

௦௦ப0॥, ௨ாள/க, ௦2/பார் ௦7176 1066 61௦ 

- கெ்கார் வ! 060518. (சா.அ௮க.) 

[சிலேட்டுமம் - குன்மம்] 

சிலேட்டுமக்கூறு 57/5//ப£ச-/6/02ப, பெ.(ஈ.) 
சிலேட்டுமத் தன்மை; ற!160௱௮11௦ பபாா௦பா 
௦ 18॥0603. 2. கபத்திற்குண்டான 
இயற்கைத் தன்மை, வேறுபாடுத் தன்மை 
முதலிய பிரிவுகள். இது மீறினால் உடல் 
காய்ந்து உணவு செல்லாது, விக்கல், சக்தி 
குன்மம், இருமல், இரைப்பு, ஈளை முதலிய 
குணங்கள் ஏற்படும்; 11௨ [ஈரமாக 
௦0165 8௭0 116 ரீபா௦ளூு ாகா065 
௦4 00/60. 860655 ௦7 (6/5 ஈபாா௦பா ரா 
16 8/618௱ ஈ௨0 1680 10௦ 8/6151/0 1௦ 1௦௦0, 
35060110 110ப016, ௦௦ப0, 270 
௦ா€817119, 606010211௦ 61௦. (சா.அக.) 

/சிலேட்டுமம் 4 கூறு] 

சிலேட்டுமக்கேணோ 5/5//ப௪-/-(2ர.. 
பெ.(॥.) காட்டுக் கரணை: 10 1219141111 

ர. (சா.இக.) 



சிலேட்டுமக்கொதி 5/5//ப12-/60201 
பெ.(ஈ.) ஒரு வகைக் காய்ச்சல்; 18/87 

01260 10 06 0ப6 1௦ 162160 றா/௨0௱ஈ. 

(சா.ஆக.) 

'சிலேட்டுமக்கோபம் 5/2//ப77௪-/-405௮/7, 
பெ.(ஈ.) கோழை மிகுதல் (சிலேட்டுமாதிக்கம்); 

600655 014 றா/௨ூா211௦ “பாபா 1௩ 6௦ 

85161 : 6011௨0 ௦௦0/௦ ௦7 ற. 

(சா.அக.) 

சிலேட்டுமக்கோளம் 2/5//ப//712-/4-2/2/77, 

பெ.(॥.) நாக்கு அடிப்புறத்தில் இரண்டு 
பக்கத்திலுமுள்ள உமிழ்நீர் கோளங்கள்; 116 

5ரா௮!!651 ௦7 176 581/8 0/2௮005, 018060 

டவர் ரஉ1௦ா0ப6ீ ௦ எண்ன 5106 ௦7 

பரப! 81/20. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமகணம் 34/21/7122, பெ.(1.) 

1. கோழைக் குற்றத்தினால் குழந்தைகட்கு 
உடம்பில் நீர் சேர்ந்து உடம்பிளைக்கும் ஒரு 

வகைக் கண நோய்; 2147001மு ஈயா௦பா ௦7 ॥ஈ 
ாரிரான, ரயி ॥ஈ 116 0௦01160110 

௦1 ௦ம் 1/ப1/0 10 (உ 851. 

2. கோழையினால் குழந்தைகட்கு உண்டாகும் 

ஒரு வகைக் கண் நோய்; 8 00106/18| 

01669956 ௦073 றர!6021௦ 05101, 871௨௦0 

[௨ ௫௦5 ॥ ரி. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமகண்டகம் 4/5 ப/7724272/௪/77, 

பெ.(1.) நாவெல்லாம் இலவு முட்களைப் போல் 

தடித்து வெளுத்தும் நெருங்கியும், வலியை 

புண்டாக்கிக் கொப்புளங்களையும் எழுப்பும் 

ஒருவகை நாக்கு நோய்; 8 0156986 !ஈ பர் 

(6 (009 ப6 18 ££௱0௦160 11௦) பண்டரி ௨0 

ஒலு 80 15 0௫8 9௦ பரி 4௨0௭0௦ 

௦7 51904 14 ஷுாடு 020॥126 1/6 14௦75 ௦7 

2 60110 1166. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமகம் 45/52/124௪, பெ.(॥.) 

உடம்பில் எலும்பின் பொருத்துகளிற் தங்கி 

அவற்றைப் பிரியாத படி செய்யும் கோழை; 

௦1600 1௦௦5460 1 வ 1௨ 0/6 ௦4 1௬6 

சிலேட்டுமகாசம்' 

பபா 0௦0 நாவா 1 1௦ 

5606817810. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமகர்ணசூலை 33/27/7747 

80/5] பெ.(॥.) தாடை, கழுத்து பிடரி 

வீங்கி வலியுண்டாக்கி காதினின்று 
வெண்மையாய்ச் சீழ் வடியும் காது நோய் 

(இது சிலேட்டும பண்டங்களை உண்பதினால் 

ஏற்படும் நோயாதலினால் இப்பெயர்); ௮ 

0156886 01 1௨ ௨8 ௱8ா(60 பூ கவரா 

01 16/85, ௭6௦ 8௮0 ஈ806 101060 0 

வார 3௮0 0150081906 700 16 68. 1115 

80 03/60 060886 [1 [5 08560 03 

ர60ப!௮1 014. 1.6., 121/0 பா5ப/(4416 10௦0 

00 66 1௦ றர/௧0௱௮1/0 1800800165 - 

011846. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமகழலை 4/5//ப77௮/௪/௮/ பெ.(.) 
கோழைக் கூறினால் ஏற்பட்ட கழலை; 8 
(பாா௦பா ௮௫0 1௦ 60௮1௦ 080565. 

(சா.௮௧.) 

சிலேட்டுமகளகண்டகம் 4/5//../77212/242,0 
௪4௮/7, பெ.(1.) கழுத்திற்கும் தாடைக்கும் 

நடுவில் புடைகளை எழுப்பி, நமைச்சலும் 

வாயினிப்பையுமுண்டாக்கும் ஒருவகைத் 

தொண்டையெழுச்சி; 511016 001476 ௮160 

ஞூ ௦௭0107 (நு ஊாா௦0ரு) ௦ ரில் 
௦௦1/6 16௮5 வா 116 ॥௨௦%, 811800௨0 

வர்ர ரள 58058140 ௮ம் 51/661 18816. 

(சா.அக.) 

சிலேட்டுமகாசம்" 3/2//ப//77-.25௮77, 

பெ.(ஈ.) ஒரு வகைக் ஈளை காசநோய்; ௮ 00௦ 

௦7 க்காக. 2. கண்ணோய்; ௮ “6 

0156956. 3. கோழையினால் கண்ணின் ௧௫௬ 

மணியின் மேல் வெண் கொப்புளங்கள் 

கண்டு, நீர் வடிந்து பார்வை மங்கும் நோய்; 

௦080] ௦7 1௨ ௫65 பே 1௦ ௨ 48/௦ய/ல 

0௦11 0௩ 16 ௨68 07 16 றய, 

9112௨10060 114 015௦௮௭0௦ ௦7 புர்16 வலர்டரு 

1[ப18 ரா 16௨ றபரற!! காரக 1௦௱ 

உ ஒாா2்0 080595. (சா.௮௧.) 

௬௩. 



சிலேட்டுமகா சம்” 

சிலேட்டுமகாசம்”? 3/2////77242422/77, பெ.(॥.) 

எலும்புருக்கி (காச)நோய் வகை (சீவரட்.); 
௦௦5பா01101 0ப6 1௦ (562560 றா/€0௱. 

சிலேட்டுமகாசரோகம் 5//6//ப/177௮/2 

௮2/029௮/77, பெ.(॥.) 1. ஒரு வகை ஈளை 

நோய்; 8 (0 ௦07 மாவ] 851௮. 

2. சிலேட்டுமகாசம் பார்க்க; 566 4/6/7பரர7-- 

22/77. 3. கண் பார்வைக்குள் வெண் 
ணிறத்தையுண்டாக்கி, 

விளக்குச்சுடரையும் 

கதிரவனையும் 

பார்க்கில் பல 

உருவங்களாகப் புலப்படும் நோய்; 8 0156259 
௦ 418100 ௱8(60 0 மூர்! 009110, ॥ஈ 
ர்ச் ௦06 001601 800685 85 14/௦ 0 
௦6 006௦6 பரவா 568 06106 18 
199 ௦ 16 பாரிச - 00௦018. (சா.அ௧க.) 

340 சிலேட்டுமசயரோகம் 

கோழை மிகுதியினால் மூச்சு விட முடியாது 
திணறிக் காணும் இழுப்பு நோய்; 81 கர(90% 
௦1 981/௱௨ ௨1(8௭0௨0 வரர பரர1௦பிநு ௦7 
௦62110 ௦07 3 5ற85௱௦0/௦ 018180௦127 

௦௦௦பாா9 1॥ 8௦) 0/5௱5. 2. சாகுங் 

காலத்தில் தொண்டையில் கோழை கட்டி, 
அதனால் மூச்சு விட முடியாமல் துன்புறுத்தும் 
நிலைமை; 80003 01 069147 0(ப6 (௦ 
௦051001100 ௦07 £650 1811௦ 080560 மரு 
|1௦16886 ௦071 றா[௨0௱ 1 (௨ ௦650. 
3. சிலேட்டுமங்கட்டல் பார்க்க: 866 
௮//6//ப//77௮/4- 4214. (சா. அக.) 

சிலேட்டுமசமனி 3/2/4779-821௪2/ பெ. (॥.) 
கோரைக் கிழங்கு; ௦௦ஷுூ [001 - தேற வப 

6 6ப15. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமசமான ஆவிருதவாதம் 
2//6//ப/77222/7217௮220//ப42 222, 
பெ. (ஈ.) சமான வாயு 
ஆவரணமாகச் சூழும் போது சீதளம், 
மந்தாக்கினி முதலிய குணங்களை 
யுண்டாக்கம் இதே வகையில் பிராணன், 
உதானன், வியானன், அபானன் என்னும் 
வாயுக்கள் கோழையைச் சூழும் போது 
அவற்றிற்குத் தக்கபடி குணங்கள் வேறுபடும்; 
6 ரீபா௦௦ாவி! ௦0லா0௦5 ௦௦ ப91 ௮0௦1 
ங் (6 பால வா கவ௱லா௮. 650015101௦ 
1௦ 019651101. 60௩85 196 ா/௨ெூொ௱ ௮1/௦ 
யாபா 07 1௨ 51௨ 12. ௦௦18 ௨0 
பிரல55, றாறவாா60 010851101 எ4௦. 1ஈ 106 
5868 9, 5861௮] 876 16 ௦லா065 (7௪1 
௦௦௦ ப 16 11! வரா - றாலாக, பரிவாக 
(வரர் 15 றா௦௦0 01965104௦1), புர்கா 
80 &வாக 0068 1௨ 56 1ப௦பா, 
80௦௦09 1௦ 1௨ ர்௱௦10125. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமசயம் 5/6/0//77252)/4/77, பெ. (॥.) 
சிலேட்டுமசயரோகம் பார்க்க; 5/5/1//77௮- 
54//270772/77. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமசயரோகம் 5//51/7ப/77௮- 
54)2/092/77, பெ.(1.) தலை கனத்து உடம்பு 

சிலேட்டுமகாமாலை 5//2/ப1772/277.2/-/ 
பெ.(॥.) முகம் வியர்த்து, உடல் நடுங்கி, 
வெளுத்து, வீங்கி, இருமல், விக்கலுடன் மேல் 
மூச்சும், இளைப்பும் காணும் காமாலை நோய்; 
]8பா0106 ௦7 றா160௱211௦ ௦194. [1 15 
௮660 0002 ௦ 1௮06, 11௨௦, 
௦238161685 80 அவா ௦7 0௦0, 
100004, *8110ப6௨ 61௦ - 08181௮] 
]8பா0106. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமகுன்மம் ௮//6// 0772477௮77, 
பெ.(1.) குன்மநோய்வகை (சீவரட்.);: 015625 
பெ€ 1௦ 600655 1௦ 6. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமங்கட்டல் 3//6//ப//772/- 427/௮ 
பெ.(ஈ.) 1. தொண்டை அல்லது நெஞ்சில் 
கோழை கட்டல்; *௦௱க(160 ௦ 800ப 
ஈய/811௦00 ௦74 1609 ஈ 1௨ |பா95. 
2. மரணக்குறியுள் ஒன்று; 8 8௱1௦௱ ௦7 
0691, 88 ௦05410௦1௦1 ௦7 “6501௮110௦7 0ப6 
1௦ 16 ௦0116௦11௦1 ௦4 60 !ஈ 1௨௦௭. 
(சா.அக.) 

கோழையை 

சிலேட்டுமங்கட்டியிழு-த்தல் 
௮/6//பார2.1/சப்ட் பப. 4 செ.கு.வி.(5.1.) 



சிலேட்டுமசரீரம் 

பருத்து, குமட்டல், கக்கல், இருமல், 

வாயிற்சலம் ஊறல், பீனிசம் இரைப்பு, 

இளைப்பு, கோழை முதலிய குணங்களை 

யுண்டாக்கி சளி மேலீட்டினால் காணும் ஒரு 

வகை எலும்புருக்கி நோய்; 8 00 ௦4 நர் 186 

௦ா ௦௦5பாற!10ா ப6 10 660655 01 

உவரி ஈப௱௦பா 1ஈ 16 ஐ. (15 

௦ா313012118520 0 1௨ 1011081710 

ஷா 5 12 - ௦4655 07 1680 80 

(6 0௦0ு/, ॥8ப569, ௦௦ப0, [5வ4௪1/௦, 

021121 ௦7 16 ௦86, மா ப் 

வா 6ீ௦210, ௨206010128110, ராகவ 

ங251 0 ௦7 116 0௦0 610. (சா.அ௧க.) 

சிலேட்டுமசரீரம் 5//5/ப772-2211௮/7, 
பெ.(ஈ.) கோழை மிகுதிப்பட்டிருக்கும் 
உடற்கூறு; ௦௦0 ௦0௦0511ப11௦௱ 1ஈ கள் (6 
621௦ ஈப௱ா௦பா நா60௦௱ரா 2165 . 

சிலேட்டுமசருமகீலம் 4/2//4//772-227ப/772- 
277, பெ.(ஈ.) முகத்தில் முளைகள் எழும்பி 

வழுவழுத்து, வெளுத்து, ஊசியாற் குத்துவது 
போல் குத்தலையுண்டாக்கும், மருத்துவம் 
செய்யாவிடில் அபான வாயுவை அடைத்து 
மலச்சிக்கலையும் பந்தத்தையும், வயிறு 
பருத்தலையுமுண்டாக்கும்; 0165 ௦ 

0ப5(ப165 ௦ (௨ 180௦ வா 8 மர்ரி5் 

2006318௨௭௦௨ ௨0 91058$/ 8பாரீக௦6 8௭0 

1௦01100060 0 றா 0வ். 11 156 816 

101 129160, 1ரஞு ஷு (680 1௦ 085 ॥ஈ ௦ 

ஈர ஷ511 165 ௮0 421510 ௦74 ௦ 000௮5 

(ப5 £25பா0 1॥ ௦௦51102110. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமசலமிழிவு 5/2//ப//77௮-2௮வாபக்ப 

பெ.(1.) சளி மிகுதியினால் பிறக்கும் 4 வகை 

மூத்திரநோய். இதில் மூத்திரம் தாழைமலர், 
எலுமிச்சை, சாணம், உதிரம் இவைகளைப் 

போல் வாசனையும் சுவையுமுடையது; 8 

பார்வ 0166256 0௦51511009 071௦ பா1ள05. 

6801 ௦7 வூர்! வா060 எம் கவி 

015௦06 ௦4 பராச, 1ஈ (4/5, 6௨ யாச 5 

51/௦1 (௦ (76 19516 ௨0௦ 5௱௮£ 66 508 
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ஜ்6ீரி0ிஎ, 1௦, ௦0% ௮0 61௦0௦0. 

76 015685 18 அர்ர்ர0பர்௨0் (௦ (17௦ 

௨ொலா060 ௨௭160௱. (சா.அ௧.) 

சிலேட்டுமசவவு &/6//ப/77.2-2211/ப, பெ.(॥.) 

உடம்பினுட் பகுதியில் உள்ள அறைகளைக் 

கவர்ந்து கொண்டிருக்கும் சளிசவ்வு; 196 

௱ப௦யக ௱ஊாமாவா6 ராரா வ 6 வல 

011௦ 0009 (சா.அ௧க.) 

சிலேட்டுமசன்னி 5/6//ப772-22/1 பெ. (॥.) 

நெஞ்சில் சளி கட்டி வியர்த்து, தோன்றாத 

தெல்லாம் மனதிற் தோன்றி, தண்ணீர் 

வெறுத்து, அறிவை மயக்கும் ஒரு வகை 

இசிவு; 8 30௦ ௦4 ப்ரபா 1 பர்ர௦் 16 

200ப௱பி81100 ௦07 றர்/6ர௱ ॥ா 16 00௦51 

வா றாக! 1௦௱ 16 மாரன் 

ஷுாற்௦ற5. 11 1425 756 10 01080067 ௦74 

௨ மாசு 0௦௦285100௨ நே ஒர்வ/௮0௮॥ 
(௦ பரார், 815112 7௦ 212, ஊற லவ் ௦7 

ர் 616. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமசிக்வாகண்டரேரராகம் 

3/2//பாாசல2/20௮7292, பெ.(.) 

நாக்கில் முள்ளைப் போல் தடித்து வெளுத்து 

கொப்புளங்களை எழுப்பும் ஒரு வகை நோய்; 

9 0186296 01 (2 1000ப£ //068160 1ம் 

0௮0॥186 8௮௦ 15 50 ரலா060 98 1௦ 91௦ 

(௨உ௱ப௦௦ப5 ற வமா 8 ஈஉழற6காகாே 

௦ கர் ௦௦1௦பா. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமசிம்மககாசம் 3/7/2//ப//77-- 

4//77/772/2-425௮/77, பெ. (.) கோழை தங்கிய 

ஒரு வகை ஈளை நோய்; றா/69ர௨1/௦ 

29512. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமசிராவம் 4/2//4/772-4//20:2/77, 

பெ.(ஈ.) 1. கண்ணில் வலி ஏற்படாமலே 

அதினின்று வெண்மையாயும், கடினமாயும், 

சீதம் போலும் சீழ்வடிந்து, பீளை தள்ளிக் 

கொண்டிருக்குமோர் கண்ணோய்; ௮ வூ6 

0156956 | ப்ச் 16 560௭10 ௦4 ஈடு, 



சிலேட்டுமசிர்க்காரோகம் 

கார்ட வார் 1/6 றாபய௦௦-றபாபிவார 

01500819 15 ஈ21660 637 8058௭௦6 074 0௨. 

2. கபச்சிராவம் பார்க்க: 866 6202-0௦- 

௦0/72/2777. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமசிர்க்காரோகம் ஃ/5//ப/172- 

3//%2-1005/77, பெ.(॥.) பெண்களுக்கு 

அல்குல் வழியாக 

நாற்றத்துடன் வெளிப்படும் அரத்தமும் சீழும் 
கலந்த ஒழுக்கு. இதனால் பசி இன்மை 
மலச்சிக்கல், முதுகுவலி சூதக சன்னிக் குறி 

முதலிய குணங்களைக் காட்டும்; 1௨ 
11௦1698560 560161/0 70௦0 16 உவ 

ா1ு816 0815 08/160 வா/165. 71 

0180108௭௦6 15 0ப6 (௦ 16 றா/6௨0௱௧1/௦ 

ரபற௦பா 01116 3516 வா 15 01௮ வர்ட்(ட 

801413 வ/0 0௦1௦பா. இர1ம்/6 0182256, 

(6 80061146 15 ஈஈாறவ16€0, 8௦1௨ 0௮15 

௦51/05160; (66 15 ௦0718 றவ ॥ஈ (6 

௦80 1௦108/60 0 ஈநு51110௦௮| நோ(05. 

(சா.அ௧.) 

சிலேட்டுமசிலேட்டுமம் 3/2/0/ப772- 
5/20/ப௮, பெ.(॥.) சிலேட்டுமத்தில் 
சிலேட்டுமம் பார்க்க; 866 4/2//ப7711/0- 

5//2//1ப772/77. (சா. அக.) 

சிலேட்டுமசுபாவம் £/5//ப772-2ப௦20௮7, 

பெ.(॥.) 1. உடம்பில் அரத்தங் குறைந்த 

காலங்களில், கோழையே அரத்தமாக மாநி 
உடம்பை பேணுந் தன்மையது, அன்றியும், 

கணு, முட்டி முதலியவற்றை நீட்டவும், 
முடக்கவும், வறட்சியடையாமல் பசையாகவே 
இருக்கும்படி பயன்படும் தன்மை வாய்ந்தது; 
6 ஈக1பா6 ௦4 றர16௦௱ எரர் 16 082020016 
௦4 பாரு 115617 1ஈர்௦ 61௦௦4. வர்ல 10௨ 
18116 15 10பாஈ0் 1ஈ5பரீ ள் 1 பற... 14 
1605 ஈபர்ர௦ா (௦ 17 ௦௦0; 8௭0 4 ஈ௦1 டு 
1801018165 106 766 ஈவார் ௦7 (116 
பாம 80 1௦45. நபர் ௮1௦௦ |ப102165 
மளா. 2. சிலேட்டுமக்கூறு பார்க்க: 56௦ 
5/50/ப72-/6/பி7ப, (சா.௮௧.) 
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சிலேட்டுமத்தானம் 

சிலேட்டுமசுரம் 3/2//0/77௪2ப1௮/77, பெ. (ஈ.) 

காய்ச்சலா (கபாதிக்கத்தினா) லுண்டான 

கோழை; ௨௦ - ௦௦1/௮. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமசூலை 5/5////77224/1 பெ. (ஈ.) 

கோழையின் தாக்கத்தினால் (கபாதிக் 

கத்தினால்) அடிவயிற்றில் நோவு, வியர்வை, 

குமட்டல் (அரோசகம்), கைகால் கனத்தல் 

முதலிய குணங்களையுண்டாக்கும் ஒரு 

வகைச் சூலை நோய்; 8 (10 ௦7 ௦௦11௦ 
91190060 நா 8௨00015110 ஐவ ॥ஈ (௦ 
200௦81, 0850121100, 18156௪, 
161655 ரா 1௨5 610. 111/5 88101௦ 
௦6 0ப6 10 116 06781060 றர/60ா /ஈ 16 

551681. 2. மேக சம்பந்தத்தினா 

லுண்டாகும் சூலைப் பிடிப்பு; ௮ 6௦14௦ 90பர். 

(சா.அக.) 

[சிலேட்டுமம் - சூலை] 

சிலேட்டுமசோகை ஃ4/5//ப72-229௮ பெ. (1.) 

கோழை (கபத்தி)னால் ஏற்படும் சோகை; 

டனர் ௦ காவ (௪. (சா.௮க.) 

/சிலேட்டுமம் - சோகை 

சிலேட்டுமத்தடிப்பு 5/7/5//ப77-0- (௪0000, 
பெ.(॥.) கோழை (கபம்) அதிகரித்தல்; 
6%0655 ௦1 றா/௨0ா. 2. கோழை (கபம்) 
உறைதல்; 801/01௫/ ௦ 110655 ௦74 ௨0. 

(சா.அக.) 

[கிலேட்டுமம் - தடிப்பு] 

சிலேட்டுமத்தலைவலி 3/5///772/-/௮/௪ம்௮// 
பெ.(ஈ.) கபத்தின் கோளாறுகளினால் 
ஏற்படும் ஒரு வகைத் தலைவலி; ௮ (4௦ ௦7 
680 9046; பெ6 1௦ 11௨ ொலாொளார் ௦7 
6 [ஈ 1௨ ஷூரா. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமத்தானம் 5/5/4 77௮-27௮, 
பெ.(॥.) உடம்பில் கழுத்து (கண்டம்) முதல் 
தலை வரையுள்ள பாகம்; 16 £6010 ௦7 , 
ஊறு ஒர்ாளோர ரா௦௱ (௬௨ ஈ€௦ 1௦ 106 
1690. (சா.அக.) 

[அிலேட்டுமம் - தானம்] 
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ஈயாமாற55, 4௦௱ரா1ா0, 806௦௮, 

11100180௦6 2௮10 1001065110. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமதாது 3/2/ப//772-1220, பெ.(॥.) 

உடம்பில் பித்த தாது சம்பந்தமான 

பலவிதமான வேதியியல் மாறுபாடுகளினால் 

உண்டாகிற உடற்சூட்டைத் தடுப்பதற்கு 

சிலேட்டுமத்தில்சிலேட்டுமம் 2/2//0/774/04- 
5//21/ப/77/77, பெ.(11.) ஒரு மாத்திரையாய் 

நடக்கும் சிலேட்டுமத்தோடு, வேறொரு 

மாத்திரையாய் நடக்கும் சிலேட்டுமம் 

சேர்ந்தால் ஆத்துமா வெளிப்பட்டு தேகம் 

இறந்து போம்; ஈவா 146 10106 01 060166 

ற 8 0வா1௦ய/௮ றப/56-4/21/6 15 70௦பா0 1௦ 

ஒய்ம்ார் ௮1௦0 8 பெொீர்சாசார் 060086 ௦ 

10106 04/ 116௨ 8014! வார் 146 50ப॥ பூர] 

[621/6 16 0௦௫ ௮0 ஈவார் 6௦ப5 069174 

18 1௨ 601216 ரல5ப!(. பாதிதிரை ிதி 

கட்டமிட்டு உயிர் பிரியும் நாச. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமத்துக்காதி 2/52/ப/77௪//0--/44077 
பெ.(ஈ.) கோழையை (கபத்தை)யறுக்கும் 

மருந்து, சிலேட்டுமத்திறமான் பார்க்க; 866 

ஃ//2//ப/772-/-1/277727. 2. திப்பிலி; 1000 - 

௦06-010 1௦9ய௱, 1௦ 8 1151 ௦7 மொப05 

0185511120 25 6060108015. (சா.அக.) 

[சிலேட்டுமத்துக்கு - ஆதி] 
வலேட்டுமதந்தமூலரேரரகம் 
ஃ/6]7ப/77.21712/77./4/20.2/77, பெ.(ஈ.) 

பித்தம் பல்லில் நுழைந்து அதன் வேரிலுள்ள 

அரத்தத்தைச் சீழாக மாறச் செய்து, 
எரிச்சலையுண்டாக்கும் பல் நோய் வகை; 9 

சொர்க! 015229௦ /ஈ கர்ர்ள் 6 61/6 றாவ ௮5 

11 1ஒ ரபரா5 ௧14 (0௨ 001 ௦07 146 1௨ 

0808] 0 றப5 (ர் யாரா 5௭ா5௮14௦. 

(சா.அக.) 

சிலேட்டுமதாகம் 8/2//ப/772-1292/77, பெ.(॥.) 

கபக் கோளாறினால் நெஞ்சில் குத்தல், 

வாயினிப்பு, வயிற்றுப்பல், தலையும் உடம்பும் 

மரத்தல், கக்கல், குமட்டல், சோம்பல், 

செரியாமை முதலிய தீக்குறிகள் ஏற்படுத்தும் 

நாவறட்சி; 1ஈர்$$உ 1151 85 8 195ப11 ௦08 

6%௦1160 ௦௦0111௦1௦7 றர்/60ா ॥ஈ 1௨ 

51. 14 ஈஸ 1680 1௦ 1௪ 1௦110௨49 6௨0 

ஆர ௭௪ - நர்ரமார்் 02 ஈ (6௨ 

௦65, ஙகன1655 014 19516, ரில1ப/லு, 

சிலேட்டுமதிமிரம் 

ஆற்றல் வாய்ந்தது; 680௮ . ॥பாா௦பா 

௦௦௱01ா60் ௦ர்௦விடு மார் றார் (041௦) 

01465 [156 1௦ ஈ௨௦ 16 0௦0 வார் 50. 

இங்கு 15 11௨ 005146 0௨௦1 ௦7 (6 6௦7 

210 180௮ 15 16 608116 697 ௦ 1௦ 

0௦01110 றாாஈ௦1!6 க4௦0 நா65வா*5 1௦ 

6006585146 671201 ௦7 16 0௦00௫ ௨௧1 பர 

௩௨௮5 ௦07118 ஈாயா/ர்டு. 76 றா௦16௦080 

(6 ௦&1/ப/கா 1158ப25 10௦ 251/0 அங்கு. 

(சா.அக.) 

$//211ப//77.14/77//-2/77, 

பெ.(॥.) கபாதிக்கத்தினால் கருவிழியை 

வெளுப்பாக மாற்றி, பார்வையையும் 

வெளுப்பாகத் தோற்றுவித்து, ஒரு 
பொருளைப் பல பொருளாய்க் காட்டும் 

நோய்; 81 277௨௦14௦ 1ஈ (6 180% ௦07 6 ஸூ6 

(75) ராண நா/ வரி 080565 நூ பர்் 

(6 15 15 1204716016 0010 8 வற்றில் 

80062121௦௦ 1௦ (6 51001. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமதிறமான் 4/௪//ப/772-0/2/72, 

பெ.(॥.) கபத்தை கண்டிக்கக் கூடிய மூலி; 

11201876€ றா 16 0150028106 ௦7 

ாாப௦௦ப5 ௦ 0187 ராக:(ா5 7௦ (6 

1ர8062-6)0601041. 2. செவ்வியம்; 

01௮014 0200 1001. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமதுட்டவிரணம் 4/5//1//772-//1/2- 

27௮/7, பெ.(॥.) நரம்புகளில் சிலையோடி 

வெளுத்து, கெட்டிப் பட்டு குத்தலுடனும், 
வலியுடனும் பிசினைப் போல் சீழ் வடியும் புண்; 

2 ௦0 8016 0 [6510 9774601400 16 

ரு 65 ௮0ம் 08ப50 8ரப565, 118060 



சிலேட்டுமதேகக்குறி 

வ ௦9 ஜலா வா் றபாபினர் (5௦210௦. 

(சா.அக.) 

சிலேட்டுமதேகக்குறி 5/6/7ப/772-(2724ப/] 

பெ.(.) நாடி துர்ப்பலம், உடல் வியர்வை, 

சன்மார்க்கத்தில் விருப்பம், காமவிருப்பக் 

குறைவு முதலிய குணங்கள் ஏற்படும் கப 
உப்பு (இவர்களுக்கு கண்வழியாய் ஜீவன் 
பிரியும்); 12 1 வாளா ௦14 உ௱௭௱ ௦ 
(621/௦ ஈபா௦யா, மா] ஒன்ரு! 
ஷுா்0ா5 5ப00 85 - ௨814 01000 365616, 
061501௮14௦, 5றர*்பவ! 06546, 9 1௦ ஸ்ட 
௦1 59)0ப5| 025810, 61௦., ராவ ௦ 5ப௦1) 

065, (6 50பய/௦1 1 02௮47. சரி! 122௩௦ 
6 000410 ப 16 ர/௦5. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமதேகக்கூறு 4/௪//பர2-1592.-/- 
கப, பெ...) சிலேட்டுமக்கூறு பார்க்க: 
566 6/51/ப/712-/-/10070. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமதேகம் 2/2 /7ப//772-1292/17, 
பெ.(11.) சிலேட்டுமசரீரம் பார்க்க: 566 
5/21///772-௪௮21/2/7. (சா..௮௧.) 

சிலேட்டுமநடத்தல் 5//2//ப//772-7.27277௮/ 
பெ.(ஈ.) 1. தொண்டையிற் கபங்கடைகை; 
[91106 ॥ஈ 16 ௦24 0ப௦ (௦ உவ (4). 
2. நாடிவிழுகை (வின்.): 108 ஜப186 35 ௦4 ௮ 
டோ ௦6801. 

சிலேட்டுமநடை 3//6//ப712-7229] பெ.(ஈ.) 
தொண்டையில் கபங் கட்டியிழுத்தல்; ௮11170 
உ ௦24 பெடி 1௦ 1௩ 9600511 ௦1 
60. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமநாசம் ௮//2//ப.1772-7.2.2-77, 
பெ.(॥.) இருள் மருது; 61201 ரபாக. 
2. கருமருது பார்க்க; 566 270-7௪0 
(சா.அக.) 

சிலேட்டுமநாசனி! ௮//2//1ப77--11257/ பெ.(ஈ.) 
மராமரம்; ௦௦௱௱௦ு 8290. 
50ப1ு6ா ௫௦௦0. (சா.அக.) 

சிலேட்டும நாசனி” 3//61/ப//772-7.2.520/ 
பெ.(ஈ.) கார்போக வரிசி; 826] 1687௨0 

2. மருவகம்; 

3௦0 சிலேட்டுமநாடிவிரணம் ' 

0501௨/68 - 08018169 ௦௦ர௫/170114. 2. கக்கரி: 
பேபே௱ுஎ. 3. மராமரம்; 11௦/0 1௪௦ - 
டா06/க ॥8௦6௱௭௦59. 4. நறுந்தாளி: 
180181 18/8௭ - 7௦8630 81ப6 
(சா.அக.) 

சிலேட்டுமநாசி 5/5 ப1௮724] பெ.(ஈ.) 
திப்பிலி; 1௦09-0 6006 - றா 1ாரயா௱. 
(சா.அக.) 

சிலேட்டுமநாடி' /2//பர2-2ள பெ. (ஈ.) 
சிலேட்டும நிலையைக் குறிக்கும் நாடி; 0ப।56 
1101084100 16 000111௦0 ௦71 (௨ 
௦/6 ௭௦ ஈயா௦பா1ஈ 106 6௦0. (சா.அக.) 

[சிலேட்டும்*- நாடி] 

[541. 5/௮ 2 த. கிலேட்டும்] 

சிலேட்டுமநாடி” 5/5//பரச-ஈசறி பெ.(1.) 
மணிக் கட்டுமேலே ஒரு விரலத்தில் 
ஆரையெலும்பின் பேரில் ஒடுவதும் மூன்று 
விரலால் அழுத்த மோதிர விரலுக்கடியில் 
துடிக்கக் கூடியதுமான கோழையைக் 
குறிக்கும் தாழ்ந்த அல்லது மெல்லிய கால் 
மாத்திரை அளவுள்ள நாடி; ௮ 51௦8 0௨௮7 
டய/56 11010811௩9 ஐ௱/௨௦ா 2/௦ பாபா ௦7 
6 ஜகா. 7௨ ௱௦ு வார் ௦41 (16 
ப156 15 508/8 நு 1௨ 801௮ 211637 
511ப5160 ௮ ஈ௦் ௮௦6 1௨ 1611 வர்க், 1 
15 1611 ௭4 176 1019-1110 ர௨ாகாஅு 
6580 மர்ம 11௨ 66 ரி0675. 11 
1006 0 0601668 ௦7 1( (5 ௦௦051087௦0 1௦ 
௦6 9 0பக(6ர. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமநாடிவிரணம் 3//6//ப777௮7120 
72௮0௮7, பெ.(ஈ.) நரம்பிலுண்டாகும் 
கட்டியானது, தடித்து கெட்டிப் பட்டு, 
மினுமினுத்துப் பழுத்துடைந்தால் இடையறாது 
சீழ் ஒழுகி, இரவுக் காலத்தில் அளவுக் 
கதிகமாய் ஒழுகும் விரண நோய்; 8 ப/௦னா 
௦ 8ா 850685 10பா0 1 (௨ ராமப 
£60100 ௮௭0 ஈா௮1((60 03 8 500 5பா£௮09 
80 810860 54/611ஈ19 மார் ௮ ௦௦1௮1 



சிலேட்டுமநோய் 

015௦02௮106 01 0ப5 ௮0 [5 நா௦ரீப€6 ரி௦ ரா 

உார்ரர். (சா.அக.) 

சிலேட்டுமநோய் 5/2////772-/72, பெ.(॥.) 

மூலத்தில் சூடு மிகுதியாகி மண்டையைப் 

பற்றி, அரத்தம் ஏற்றி, வெண்ணீர் (விந்து) 
கெட்டு, நெஞ்சில் கோழைகட்டி இருமலையும் 

இளைப்பையும் உண்டாக்கும் நோய்; 

2௮ம் 01562525 ॥॥) 00௱௦ 0ப௦ 1௦ 

60655 01 1691 1 ௨ 62010 ௦71/7 5௨0௮] 

16605 ௮0 [15 051410 பர் ௦0௩ ௦ 

00௱பா(௦81101 காரா 16 0௨௦01௮! 

35160. பர்மன் (5 வா! றர ரோொரப்ா 

௦7 61௦௦0, 41124௦ ௦7 5ஊாவா, 0௦01601400 

௦7 டெ ரா 6 0651, 00ப0 121100 

610. 

சிலேட்டுமபலம் 4/20//772-,0௮/2/77, பெ.(.) 

புளி வஞ்சி; ௮ பாவா ப0. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமபாசம் £/5//ப/772-,0222/77, பெ...) 

கருமருது, பார்க்க; 0180% ராபா. 

சிலேட்டுமபாண்டு $/5/1ப/774-,020701/, 

பெ.(॥.) கோழையின் தாக்கத்தினால் கண், 

உடம்பு, முகம், நகம், மலமூத்திரம் முதலியவை 

வெளுப்பா கவும், நரம்பெழுச்சியும் காணும் 

ஒரு வகைப் பாண்டு நோய்; 8௨ *௦௱ 0௦07 

0008$/ 06 1௦ 11௨ 8௨00121/2160 ௦௦0/0 

௦1 றர 1 (6௨ வரோ. 4//4௦ 15 

3160 நே றவவா655 ௦4 16 065, 11௦ 

0௦ஞ், 1806, ஈ௮॥], 1௮025, பார்ாஉ 610. 800 

க் மாள் காம் 1520 ௮006௨18௮0௦ 

௦71/௨ ஙவா5. (சா.௮க.) 

சிலேட்டுமபாதவன்மீகரோகம் 3/2////77௪- 

022-227, பெ.(.) யானைக் 

காலின் மீதுண்டாகும் புற்று; 1[ப௱௦ப5 ௦ 

(பா ௦7 21/0௦ ப5 51265 1௦பா0் 9014 

6 வாம் - ஈ॥ி1 1ஈ (0௨ வஒ/ஒறர்கா(/8516 074 179 

160. (சா..அக.) 

3௮1 சிலேடை 

சிலேட்டுமபித்தசமனி 3/45//ப/772-0///2- 

2௮177௮] பெ.(॥.) கருவேல்; 01201 020௦௦1 - 

09018 818008. (சா.அக.) 

சிேலட்டுமபித்தசூலை 4/5//ப77௪-0///4- 
52/2) பெ.(.) சிலேட்டுமசூலை (வின்.) 

பார்க்க; 586 54/21/77௪2 (சா. அக.) 

சிலேட்டுமம் வ//2 ப,  பெ.(॥.) 

உடம்பிலுள்ள கோழை; 600, 

/60௱21/0 ஈப௱ா௦பா, 006 ௦1 16 176௦ 

ரயா௦ய5 ௦7 (6 00]. (சா.அக.) 

[8ம் 8/௮ 5 த. கிலேட்டுமம்/ 

சிலேட்டுமவாதக்கிராணி 4/5//4/772122௪- 

ச் பெ.(1.) கிராணிவகை (வின்.); 

018௦62 100 றர்/௨௦0ற, 610. (சா.அக.) 

சிலேட்டுமாதிசாரம் £3/2//ப//7720124/2/77, 

பெ.(11.) அதிசாரவகை (வின்.); 0181௦68 ௦1 

2 ரபா! (06 0805௨0 03 றர1/2௦௱. 

[5/ு்.௮3௮/71௮720/52/௪ 2 த. சிலேட்டு 

மாதிசாரமம்] 

சிலேடகம் 4/52/4௮/7, பெ.(.) மருந்துவேர் 
(மலை.); 011௦௫7 100௦1. 

[5/1 ௮127712422 த... சிலேடகம்] 

சிலேடி-த்தல் 3/2, 4 செ.கு.வி.(5.[.) 

இருபொருள்படப் பேசுதல் (வின்.); 1௦ 5062% 

ஊம் 0ப௦ப5ரடு. 

[5ம் 4/௪ 2 த. சிலேடி] 

சிலேடை 34/52 பெ.(॥.) 1. செம்மொழிச் 

சிலேடை, பிரிமொழிச் சிலேடை என்ற இரு 

பிரிவுடையதாய் ஒருவடிவாக நின்ற 

சொற்றொடர் பல பொருளுடையதாக வரும் 

அணி (தண்டி. 75); (312*.) 08ாலா௦ா௨515, 

11ஏயா௨ ௦7 506600 1 கார் ௨ ௫௦ம் ௦ 

௦85௨ 80/15 01 1/0 01 ௱௦1௦ 

ார்சாஜானக1405, ௦7 04௦ பம் 11/2., ௪ே௱- 

௱௦11-6-011௨2081, நா/-௱௦/1-0-0116 041. 



சிலேதம் 

2. இனிய சொற்றொடர்; 1௨8510 
ம்க் ௦4 8005. அயன் சிருஷ்டி 
/லடயா யுனக்குறைத்தேன் ' (ஞானாவா, 
தாசூர. 33). 

[5/1 5/௪ 2 த. சிலேடை] 

சிலேதம் 58/22, பெ.(॥.) செம்முருங்கை 
(மலை) பார்க்க; [60 1 0181 |86 பாபா. 

சிலேபி 3/5/ பெ.(ஈ.) இன்பண்டம்; 8 51/27 

௨௦. 

[0.. //6ம/2 த. சிலேபி] 

சிலேயம் 8/2, பெ.(॥.) கற்போலக் 
கடினமாயிருப்பது (சங்.அக.); 8ருங்ாரா0 ஈகா 
1/6 8 51006. 

[581. 2/8/௪ 5 த. சிலேயம்] 

சிலேற்பனம் 3/50272,  பெ.(ஈ.) 
1. சிலேட்டுமம் பார்க்க: 886 811எ(பாக௱ 
2. இறக்குந் தறுவாயில் தோன்றும் மென் 
மூச்சு (இ.வ.); 804 மா69ர06 ௦4 9 நெ 0 
061501; 06810 21116. 

[5/1. 5/7 2 த. சிலேற்பனம்] 

சிலேற்பனை 5/5/௦2௪/ பெ.(ஈ.) சிலேற்பனம் 
பார்க்க; 866 8/8௦27௮7. 

[51 72 த. சிலேற்பனை] 

சிலோத்துவாசனம் ௮/1 41-25-1277, 
பெ.(ஈ.) ஈமச்சடங்கில் இறந்தோனை 
எழுச்சிப் பண்ணின கல்லை அப்புறப் 
படுத்துகை; (66 116 ௦7 [600 16 5100௦ 
56( ப 1௦ [206581 116 060628590 0680 
1 115 ௦06560ப165. 

த.வ. கல்சாய்ப்பு 

[57 5/24ப0- 2௮7௪2 க. சிஸோத்துவாசனாம்] 
சிவசாதாக்கியம் 5%௪2௮/2//0்/௮ா, பெ.(.) 

அருட்சத்தியால் மெய்யுணர்வுத் திரு 
மேனியாய் (தியானமூர்த்தியாய்) நின்ற சிவம்: 
51980, 86 8 ௦016௦1 ௦7 08110. 60 

3952 சிவிகாரம் 

01500860 ர ஈட மாசா ௦14 020௨. 

த.வ. மெய்யுணா்திருமேனி 

சிவதருமிணி ந்௪/சாபா/£ர் பெ.(ஈ.) 
முத்திகாமிகட்குத் திரோதான சக்தி 
உருவமாகிய சிகாச்சேதத்தோடு செய்யுஞ் 
சபீசதீட்சைவகை (சைவச. ஆசாரி. 62, 
உரை); (5919) ௮ ஸு 16(010ப5 1 (௭11 
90௦௦௱081/60 ஈரம் வாவா! ௦4 எலா - 

(பரி1 முர்ரா 15 06160 1௦ [6மாஉ56ார் (06 

௦௦5௦ றர௦ெ16, 8 (ர் ௦7 220/2௮- 

2௮1 0.5. 

த.வ. குடுமிகளை அருளிப்பு 

[54. 502-017௮/77/7/ த. சிவதரு.மிணி] 

சிவாய் 582 பெ.எ.(30/.) அதிகப்படியான 

(0.6.); 607௪. 

[0. 5/6/2/ 5 த. சிவாய்] 

சிவாய்சமா 5%௫,௪௮௭2, பெ.(ஈ.) 1. நிலவரி, 
இறக்குமதி வரி முதலியன வொழிந்த 
அதிகப்படியான வரிகள்; (14/3) ௨ம் 
[2/8 ப6, ராப 0611௨0 1௦0 
1160618060 ப8 80பா௦85 ௦172 (ரவா 1௮0 
பே$105 ௦ 600186. 2. பட்டாச் செய்யாத 
நிலத்தினின்று கிடைக்கும் வரிப்பணம்; 
[6/6॥ப6€ 06114/60 1௦ ௮05 பா25510060 
௦ பே!ப௪160 வரர ௦பர் றகர. 3. ஒரு 
முறையின்றி அவ்வப்பொழுது தண்டும் 
வரிப்பணம்; 160௦௮௫ ௦ ௨0 ய/8ா 5 
௦1 £௦வப6. 

த.வ. மிகுவரி 

[0.5௪ ௧. அிவாய்சமா] 
சிவார்ச்சனாசந்திரிகை %௪௨௦௪௪- 

2௮074௮] பெ.(ஈ.) சிவ வழிபாட்டைப் பற்றிக் 
கூறும் ஒரு நூல்: ௮ (621155 ௦௫ 81/௮ 
84/௦5. 

சிவிகாரம் 58462௮, பெ,(ஈ.) சுவீகாரம் 
பார்க்க; 866 5பபரி52௱. 



சிறாப்பு 

சிறாப்பு ௧42௦20) பெ.(.) 1. காசு ஆய்வாளன் 

(நாணய நோட்டக்காரன்); 8074, (21167 

ஊறி /20 நோ ௦66 ௮0 ௦௦௱௱எ 014) 

15. 2. கருவூல வேலைக்காரன்; 11285 பரூ 

255151௮1ம். 3. காசுக்கடைக்காரன்: அர, 

69191 [॥ நா60௦ப5 61௮16. 

த.வ. நாணயநோட்டகன், நோட்டக்காரன் 

[(4. ௪௮7272 த. கிறா] 

சின்மயவாத்துமா ஃ௪ர௪-ர-20ப772 

பெ.(1.) மெய்யறிவாளன்; 5ற1111ப௨| 50ப]. 

(சா.அக.) 

[சின்மயம்* ஆத்துமா ] 

சின்மாத்திரம் 84-௱சற்ர்கா, பெ.(ர.) 

ஆதனின் இயல்பு; ॥81பாவ! ௦4 16 500. 
(சா.௮க.) 

சினகார் 37௪72 பெ.(.) சமணர்; ௨456. 

'சணைகருக் கெளிப்பேன மேன் "(ே.வா, 852 5) 

[5/௩ ாகம்ச 2 த. சினகா! 

சினகரம் 4/:29௮:௮77 பெ.(1.) 1 சமணக்கோயில்; 

|5 ர௨உ௱ாற!௨. “அம்மலைச் சினகரம் 

பரங்கி (சீவ. 1248). 2. கோயில்; 16016. 

'சினகரம் புகுது மெல்லை " (கந்தபு, திருவ, 
77]. 3. சிறு கோயில் (அக.நி.); 508! (806. 
4. அரண்மனை; 0௮1206, 0௮! 126/௨06. 

'இணையறு அினகுர மெய்தி (கற்ப, - 345). 

த.வ. அருகன்கோயில் 

[5/0 ராசராச 2 த. கினகரம்] 

சின்சாசங்கமாத்திரை 3/752-2௪/ரரப- 
/7721/40 பெ.(1.) உடம்பு வலி வயிற்றுப் 

புண்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் ஆயுள் மறை 

(ஆயுர்வேத) மருந்து. சகல சூலை, சகலகுன்மம் 

இவைகளைப் போக்கும் ஆயுள் மறை மருந்து. 

8 ஸுூபா௨01௦ ஈஉ0016 ரா (66 1௦ ௦7 ஐார 

9/௨ 10 வ 5015 ௦7 றவ ஈ 16 0௦ர் வா 

5108௦1 01801045 பபொ௱ாளா. (சா.அக.) 

சினீவாலி 8/2 பெ.(.) திங்கட்கலை 
தொடங்கும் காருவா (அமாவாசை) நாள் 

3௦3 .. சினேகம் 

(சூடா.); 116715 0௭௦4 ௨ ௦௦ ற 

[ 1525 பர் 8 808708] 15101௨ ௦௨௦. 

[5/0 கர்சர2 த. சினீவாலி] 

சினேகநசியம் 5/0592-7239௮, பெ.(ஈ.) 

1. எண்ணெய்ப் பசை சேர்ந்த மூக்குத்தூள்; 
3[பரீர ௦ இபஙல1560 100200௦ ௨0௮60 வர்) 
௦! ௦௦ 00/8௭௦ப5 5ப்618ா06 88 வா 

160124. 2. எண்ணெய் அல்லது நெய் 

சேர்ந்த மருந்துப் பொடி; 8 60107௮! 90/02 

ா6021௦௨0 காம் ௦1 ௦ 90௦ 86 8 0 50(2ர். 

(சா.அக.) 

5/8. ௮757272542 த.கினேதநசியம்/] 

சினேகவர்மம் 5/7272-/777௮/77, பெ. (ஈ.) 
வெள்விழியில் சொர சொரப்புள்ள, சிறிது 
மஞ்சள் நிறமான, சதை வளர்ந்து நாளா 
வட்டத்தில் பருக்கும் ஒரு வகை நோய்; 8 [0பா 
41௦164 ௦ம் ௦7 15 ௦ஈ 146 மர்(॥6ீ ௦௦௮7 

௦7176 ௫6 810௫ 0௦06 1ஈ 5126. (சா.அக.) 

சினேகபந்து (7472-2௮72 பெ.(1.) நட்பினால் 
உறவானவன் (உ.வ.); 11200, ௦௦75102160 8 

£ஒ1814/6. 

[54% அரக௪7ம௮71ப19ப 2 த: கினேகபுந்கு]] 

சினேகபலம் சரச௪-மனா, பெ. (ஈ.) 
எண்ணெய் எடுக்கப் பயன்படும் எள் (தைலவ); 
56586, 85 மார்ரா ௦0. 

[சினேகம் - பலம்] 

ர6/ம் காக்ச2 த. சினேகம்] 

சினேகபொட்டணம் 4929-00//2/47) 

பெ.(1.) மருந்துகளை அடக்கி எண்ணெயிற் 

றேய்த்து உடல்வலிக்கு ஒத்தடங் கொடுக்குந் 

துணிமுடிப்பு (வின்.); ௦௦14 508660 ॥ ௦14 0 

றாள் வார் 800160 1௦ 8 01588560 (ஈம். 

[சினைகம் * பொட்டணம்] 
[8/4 ௮5௪2 த. கிளேகம்] 

சினேகம் 3/727௮/72 பெ.(7.) 1. நட்பு; 121051], 

[ாஙிராக0௦), 1006. 2. எண்ணெய் (யாழ்.அக.); ௦, 

01௨85௦, பாடப். 

[5ம் ௮724௮ 2: த. சினேகம்] 



சினேகவங்கணம் 

சினேகவங்கணம் 5/722-02/192/72/77, 
பெ.(ஈ.) அளவளாவுகை (வின்); */௨ஈ0111655, 
$001ம110. 

சினேகன் 37692, பெ.(ஈ.) நண்பன்: 1180. 

[5/4 876/௪ த. சினேகன்] 

சினேகனம் 5//722/74/77, பெ.(ஈ.) 
கண்ணிற்குள் விடும் சொட்டு மருந்து ; 0/6 
0005. (சா.அக.) 

சினேகனி ஊச! பெ.(ஈ.] சினேகனம் 
பார்க்க; 866 8/7292௮/7. 

சினேகி! ரகர பெ.(ஈ.) நட்புடையவள்: 3 
166 1600 0 8565001916. 

[5/4 8ரச௪5 த. சினேகி] 
சினேகி”-த்தல் 5/கரட் 4 செ.குன்றாவி. (1.1) 

நட்புக் கொள்ளுதல்; 1௦ ௮146 171௨05 வாம், 
1௦ ரி ொ்ழற. 'பன்னகத்தைச் 
சினேகித்து (பஞ்ச. அர்த்தநா, ,25) 

/[5/4. 575௪5 த. சினேகி-, / 
சினேகிதம் க9/சா பெ.(॥.) நட்பு: 

1௨00591112. 

[5/1 ா//௪ 5 த. சினேகிதமம்] 
சினேகிதன் 475922 பெ.(॥.) சினேகன் 

(உ.வ.) பார்க்க; 566 37672. 
[5/1. ௧75/0//25 த. சினேகிதன்] 

சினேகிதி 5/729/01 பெ.(.) சினேகி (இ.வ.) 
பாக்க; 566 5/722/ 

[5/7 ௪ர2௪5 த. சின கிதி] 
சீ 8] பெ.(ஈ.) 1. திருமகள்; 18151). 

'சீதனங்கோடு புயங்கை கொண்டார்" (கநதரதீ. 5). 2. ஒளி: 19/1, மாரி. 'சீவனசத்துருச் செய்யாள் “(கந்தரந். 59). 
[5/7 57: த. ௪] 

சீ“ 5 இடை (௭1) சிறப்புக் குறிக்கும் ஒர் 
அடைமொழி; 8 ௦௦௦ 61% ௮௨0060 (5 1 1௮௦5 ௦7 06/65, ஊாளள( 065015 800 590160 ௦016015. சீராமன், சீ பாதம். 

[547 எ த, சி] 

சீக்காளி 5/2 பெ.(ஈ.) 
26150, பாங். 

[சீக்கு - ஆஸி] 
/8. 5/5 த. சீக்கு 

நோயாளி: 51௦1 

394 சீக்கிரம்? 

சீக்கிரகாரன் 5472-2௪ பெ.(1.) விரைந்து 
செயலை முடிப்பவன் (வின்.); ஈ௮॥ ௦7 [9149101161 
8௦1௦, ஈல5ஙு லா. * 

[5/8 அர072 2: ஐ. சீக்கிறம்] 
[காரான் - உடமைப் பொருளர் ஈறாரீ 

சீக்கிரகேந்திரம் /௪-(காலி்சார, 
பெ.(ஈ.) ஞாயிற்றுக்கும் கோளுக்குமுள்ள 
கோணவளவுத்தொலைவு(வின்.): ௦௱௱ப்ச110, (06 வாற பகா 015180௦6 ௦7 
6 5மார்0ா 8 வலர். 

[5/ம் 50௪-87௪ த. சீக்கிரகேந்திரம்] 
சீக்கிரதை 50௪௭௦௮] பெ.(ஈ.) சீக்கிரம், 

1 (யாழ்.இக.) பார்க்க; 86௦ 312 7. 
[5/1 8(0/௮/25 த. சீக்கிரதை/ 

சிக்கிரப்படு-தல் 514௪-௦௪௦௪ 20 
செ.கு.வி.(3.1.) 7. விரைவுபடுதல்; (௦ 06 [ஈ 
19516; 1௦ 06016, ஈ9518. 2. எளிதிற் 
சினங் கொள்ளுதல் (வின்.); 1௦ 6௨ ஐ௨௭ர5ர, 
(0 19106 072706 6956]. 

/ச£ச்கிரம்-பு-/ 

[5/1 94122 த. சீக்கிறம் ர] 
சீக்கிரபரிதி 544௪-2௮] பெ.(ஈ.) கோளின் 
தொலைக்கோண வளவு (வின்.); ௨ஊாபவ! 
02181% 01 8 8பறஎ/௦ றி8ஈ௭* 0 ௨௦0௨4௦ 
௦ 87610 2. 

[5/7. 59/2-௩௦௮7௮௭5 த. சீக்கிரபறிதி] 
சீக்கிரபுத்தி 574/௪-ஐப பெ.(ஈ.) முடுக்கவறிவு 

(அவசரபுத்தி); 88110655, [96125௨ 
[5/0 கழ்2-00/200/5 த. சக்கிரயுத்தி] ள். 

சீக்கிரம்" 54/2 பெ.(ஈ.) 1. விரைவு (திவா.); 18516, 80660. 2. நோய் முதலியவற்றின் வீறு, 
வீரியம் (வின்); 116ஈ9௫) வாடு, [20101நூ:; 3. உறைப்பு; 808160, பா வாஞு, 95 ௦7 ௦08000, 50ரரரபடப5 10ப015. 4. சீக்கிரபரிதி 
பார்க்க; 896 31%/2-2௮70 5, குதிரை பூட்டிய 
பெட்டி; ௭ 8௱௮]! 14௮01 வ - சோ/௨06 
(14.14.8622). 

த-வ. முடுக்கம் [5/7 507௪2 ௬. சிக்கிரம்] 
சீக்கிரம்” 5/௮, பெ.(ஈ.) சினம்; 8௱0௦7; 

ர் ஷிடு. 

[5/4 3/௦ 5. சீக்கிரம்] 



கடா ௦௧ 
அம். பத் இரதபு கத்டல ்் ௩ 

ன் ்்் 9) 2 3 ம் ஈ 
[ சிக்கிரம்பே் 

_ ந 25 ட ஆத ட்ப அ ட்டப்ட்கடா க ரகமா ல அடப்: 

(5- கன டண ட அத் டு 

சீக்கிரம்யே: 1: கிரி
கள் 

குதிரைவண்டி (இ.வ; /18
. 

/சிக்கிறாம் -போர] 

[8/4 கழர௪2..த. சீக்கிறம் 

சீக்கிரவரை 5/%2-௦-௮௮ பெ.) கோளின் 

சரியான நிலை (கந்தஸ்புடம்)யில் முதலாவதாக 
இருக்கும் (தீர்க்கும்) பிழைக் கோடு (வாக்கியப் 

பிழை) 11751 601/2160 060081110 10911ப0௨. 

[சீக்கிரம் - அரை] 

[5/ம ஃடற்௪ 2 த. சீக்கிரம்] 

சீக்கிரன் 3 பெ.(॥.) மூவகைப் 
பணியாளருள் ஒருவகையான் (சுக்கிரந்தி, 
108); ௦06 ௦4 14௨ 117௨6 0185565.01 56/8. 

[5/0 கம த. சீக்கிரன்/ 

சீக்கிராத்தம் 5//472/2/77, பெ.(ஈ.) சீக்கிரவரை 
(வின்.) பார்க்க; 866 3/462-0-௮/௮! 

[5/0 5ழ2௮1019௪2 த. சீக்கிராத்தம்/ 

சீக்கிரார்த்தம் 3/௪, பெ.(.) 
சீக்கிரவரை (வின்.) பார்க்க; 566 3/40672-0- 

௮௮ 

[5/0 கழக ௮ப௪ 2 த. சீச்கிராரத்தம்/ 

சீக்கிரோச்சம் 5442௪) பெ.(ஈ.) கோள் 
வீதியில் நிலவுலகத்திலிருந்து மித தொலை 

விலுள்ள இடம் (வின்.); (௦ $௮1௦51 2௦௦ . 

(௨ ொர்டி 0141 வர்ர ர உ ௦ற்க் மங 

இவா். 

[5/4 24ப௦௦௪ 25 த. சீக்கிரோச்சம்] 

* 

ம் ய் ன க 

ப 7215 அகல (பு: இ ர ல ஹல் ்] ம். க் 

த ல வைத. ரப: []. 

ச ! 
து - 

ன த அ அதா 

அதத தது] ட் 
உவ இதி எ த ் 

பக்க டத் % பசக் ் ப க் _் . 0 ம ட டக ப ்் 2 ௮. (2 அதம் பட அர் [1 அத்னத 

ன் ப்ட் ப்தி ட் ் 

ச்க்கு 4/0, பெ.(௫.);நோய் கொல வ56226. 

/8. 50% த. சிக்கு] 

. சீக்குப்புள்ளி 4/4ய-2-றய் பெ.(1.) சீக்காளி 

(இ.வ.) பார்க்க; 866 அக்தர் 

[சீக்கு - புள்ளி]. 

/[£. 542 த. சீக்கு] 

 சிகத்தம் 32௪2), பெ.(ஈ.) அழகிய கை; 

0ணொஷ்ு, 07௮0எப! ௭0, 85 ௦7 0௦0. 'சீதத்த 
மாத்திரை திண்ிரம் பாகுமே”(இிருமர். 1663). 

[5/4 37-/7422 த. சீகத்தம்] 

சீகரம்! கனா, பெ.(1.) 1. நீர்த்துளி; ௦0 ௦7 

மூலர். 'சீகர மகரவேலைக் காலலள் சிந்த 
(கம்பரா. மாரீசன், 74, 2. ஆலங்கட்டி (பிங்.); 

௮ரி-9௫௦6. 3. மழை; ஈலர/ா. 4. அலை (திவா.); 

4/846, 0016. | 

[5/8 அ 2 த. சிகரம்] 

சீகரம்” 5௪௮, பெ.(.) 1. செல்வச் செழிப்பு; 

௦50 டு, 1௦்பா. 'சீகர.மிக்கசூர் “(குந்தபு 

சயுந்தன்;..20]. 2. கவரி (திவ::.); 216-191 181, 

85 3 8ராம்௦! ௦4 றா௦5061ந; "இமிர் சீகிரம் 

வீசினா் "(குத்தபு, அலைக. 787. 

[5/ம் அச 2 த. சீகரம்] 

சீகரி 5௮ பெ.(1.) நீர்த்திவலை (வின்.); 1/2151- 

0௦. 

[5/ம் கச த. சீகரி] 

சீகாரியம் கழுகர்சா7, பெ.(.) கோயில் மடம் 

முதலியவற்றின் மேலாண்மை (விசாரணை); 

வாக ஊணார் ௦7 58060 பயிபோர5 ௮௭0 

ர 5(1ப்௦. 'ரரஜராதிசுவரம் உடையா கோயி 

சீகாறியஞ் செய்வானுக்கும் ”(5.1.1.1, 311). 

த.வ. திருப்பணி 

/சீரகாறியம்] 

[8/4 872 த. சீ] 

சீசகம் 3/22727, பெ.(॥.) சீசம் (வின்.) பார்க்க; 

566 5/5௮/77. 

[9/%ம ௮5௮௪ 2: த. சீசகம்] 



சீசபத்திரம் 

சீசபத்திரம் 3/5௪-௦௪/7௮, பெ.(.) சீசம், 
1 (வின்.) பார்க்க; 866 58/82), 1. 

[$/6. 5/5௪0௪ர௪ 2 த. சீசபத்திரம்] 

சீசம் 58/2௮, பெ.(ஈ.) 1. ஈயம் (சூடா.); 1280. 

2. கோட்டி (பைத்தியம்) (உ.வ.); 20655 

[5ம் 5/௪ த. சீசம்] 

சீசயந்தி 5-க/னர் பெ.(.) கண்ணன் பிறந்த 

நாளைக் கொண்டாடும் திருவிழா; [௦ 12514௮] 

௦57 [றக 5 டார் பெ. 

[5/6 புள் 2 த. சீசுயுந்தி] 

மடங்கல் (ஆவணி) மாத தேய்பிறை எட்டாம் 

நாள் உருள் (உரோகினி) விண்மீன் கூடிய நன்னாளில் 

கண்ணன் பிறந்தான் (அபி.சிந்.). 

சீசா 5/௪, பெ.(ஈ.) கண்ணாடிக்குப்பி: 01255- 
0௦1116. 

[4 5//5/௪ 2 த. சீசா] 

சீசாகுணம் 454-71௮, பெ.(॥.) ஒரு வகை 
ஈயமருந்து; 100106 ௦04 1680 (சா.அக) 

சீட்டா 5/4 பெ.(ஈ.) புகை குடிக்கவுதவுஞ் சரக்கு 
வகை (மதி. ௧. ॥, 521); 8௨ ப 10 5௦80. 

(72. 21722 த. சீட்டா] 

சீட்டி 5/8 பெ.(ா.) அச்சடித்துணி; பெர? 121- 
ாராம்€0் ௦௦11௦0 6௦17. 

[சீர் 07/22 த. சிட்டி] 

சீடப்பரம்பரை 5/25-0-0௮7271027௮ பெ.(ஈ.) 
வழிவழியாக வரும் மாணவர்களின் 

3௦௦ சீணி-த்தல் 

தொடர்ச்சி; 8ப00658100 ௦7 0150101௨.-: ' 

[சீட ண் -பரம்பரை] 

5ம். 5722 த. சீடன்] 

சீடப்பிள்ளை 5/22௦௦/ பெ.(ஈ.) மாணவன்: 
01501016. 

[சீடன் - பிள்ளை] 

[5/0 ல த. சீடன்] 

சீடன் 5/8 பெ.(॥.) மாணாக்கன்; பரி, 
01501016. 'ஏவல் பெற்றிடு சி. _ரொடு "(கிவரக. 
குழு]! 27], 

[5/7 85௮125 த. சீடன்] 

சீடார்ச்சிதம் 5/2௯௦௦௭7, பெ.(ஈ.) 

குருவின் பொருட்டு 

ஈட்டப்பட்ட பொருள்; 017110 றா௦௦ப160 1] 

0150101853 70 6 பாப. 

மாணவர்களால் 

[5/ம் 5/௪427422 த. சி ஈரச்சிதர] 

பெ.(ஈ.) 
பொன்நிலம்; 151௦ ர். (சா.அக.) 

சீடிமண் 9/௪, காக்காய் 

சீணதை 57௪௦௮ பெ.(ஈ.) கணச் சூட்டினால் 
உடல் இளைக்கை; 281470 04115 ர்பர௦பர் 
௮ ளம் 09096. 115 எரா ஸாடுய/௨0 
௦7 வோர் 6010௮1 ஸா! 160 60௦16 

09565 ௦1 84௦0 10 வரர் 1௦ வய 
08056 00010 06 88510060 ௱2198௱ப5. 
(சா.அக.). 

சீணம் 57௮), பெ.(ஈ.) 1 சோர்வு: 6ர௮ப511௦. 
2.  அழிவுறுகை: 4/8516, 0௨௨௦௦. 
3. பெண்குறிநோய்; 9 0156956 ௦07 1௨௱௮/௦ 
96111815. 4. மெலிதல்: ௨௱௮0121௦1. 

/[571. ற்௪2 த. சீரம்] 

சீணி-த்தல் 56: 4 செ.கு.வி.(3.1.) 1. வலிவு 
குறைதல்; 1௦.06 ஓஐர்2ப51௨0, /௪௮18760, 
ற ப். 2. அழிவுறுதல்: 1௦ 06 ௮5150, 



சீத்தா. 

1081, 9651710360. 3. மம்லிதல்; 914119 25160 : 

௦ாஊஊ3012160.- . : 

[5/0 /5/722 த. சீணி-த்தல்] ் 

சீத்தா 5442 பெ.(ா.) ஒருவகைப் பழமரம் 
(யாழ்.அக.); 051870 80016 - 87௦9 

50ப2௦58. 

[5/1 ௮/2 ஐ. சீத்தா] 

சீத்தை 3/7) பெ.(1.) சீட்டி (வின்.) பார்க்க; 866 
௮/1 

[80௩ 372 த. சீத்தை] 

சீதக்கட்டு 5/0௪-/6/௪]110) பெ.(.) சீத வழும்பு; 
511, ௱ப௦௦ப5 ௮1 701060 ர நூ5வா16ரு. 

[சீதம் - கட்டு/ 

[5/0 84523 க. சீத்] 

சீதக்கட்டுசுரம் 5/22-/6/0/-8ப௮ர) பெ.(1.) 
வயிற்றளைச்சலில் (சீத பேதியில்) காணும் 

காய்ச்சல்; 12/2 | நூ5ார்ரு. (சா.அக.). 

த.வ. வழும்புக்காய்ச்சல் 

[ சீதம் - கூட்டு * சுரம்] 

[5/4 2௪2 ௬. சீதம்] 

[த. சுரம் 255. ௮] 

சீதக்கடுப்பு 5௪-/ர்றறம, பெ.(ஈ.) 
வயிற்றளைச்சலால் (சீத பேதியினால்) 

எருவாயில் ஏற்படும் வலி; ஐவ 1॥ 16 8ப5 

900 106 900௦8 0ப6 10 நே58மரு. 

(சா.அக.). 

் 
_ 3 ௪ ் ௮57  நிதுக்ம இ ஸ் ள் ண்ட ட் 

தங்க ததி படட ட. பூத்தன ழ் கல் 
பவ ப்ம்  2 ன் 5 0 4 

அ கம்மல் மெய்ம் ப ம்ம்வெவட்ட்டபய் வட பபயப பமல ம்ர்யமெம்பில் மல் யம மப யப்பட்ட 

'த.வ. வழும்புவலி. 

[சீதம் 4 கதிம்] 
[5/6 54௪. த. சீதம்]. 

சீதக்கழிச்சல் 562-/-(2/2௦2) பெ.(1.) சீதபேதி 
பார்க்க: 596 3௪௪-௪22... | 

[சீதம் - கழிச்சல்] 

[5ம் ௧/௪ 2 த. சீதம்] 
சீதக்கழிவு 3/9௪-//௮/ய) பெ.(ஈ.) சீதபேதி 

(வின்.) பார்க்க: 866 822-620 

[சீதம் 7 குழிவு 

[5/ம ௮௪2 த. சீதம்] 

சீதக்கிராணி 29௪-/-//2ீரர பெ.(॥.) மலத்தில் 
அரத்தமும் சளியும் சேர்ந்து போகும் கழிச்சல்; 
2 0/௦ 0லார்௦௦௦ 2110௦0 மரச் ராப௦௦ப5 

0150118106. (சா.அக.). 

[8/6 அரகாச 5 த. சீதக்கிராணி] 

சீதகசாயம் 8௪-/௪2௧௪,  பெ.(ஈ.) 

காய்ச்சாமலே ஒர் இரவு முழுவதும் குளிர்ந்த 
நீரிலூறப் போட்டு, காலையில் இறுத்து 
எடுக்கும் குளிர்ச்சியான மருந்து (குடிநீர்) 
கருக்கம்; 3 ௦௦10 | ர்ப55100 றா2021௨0 03 
509/0 006 0211 01 ர ப05 07 ோப05 1ஈ 51% 
02118 ௦4 ௦010 491621 100 006 ரர் ஈ 16 
௱ு௱௱9 (15 111௨0 ௮௭௦ 8ொ௱/61260 ௦௦10 

4/2 ரார்பகி/௦. (சா.அக.). 

த.வ. தண்குடிம்பு 
[சீதம் * கசாயம்] 

சீதகண்டுவாதம் 3/02-/21720/-/2022777, 

பெ.(ஈ.) பாதநரம்பில் குளிர்ச்சி மிகுதியால் 

உண்டாகும் நமைச்சல் நோய் (சீவரட். 156); 

11௦/0 86ா5814௦7 ॥ர 16 1004, 0ப6 1௦ 

ஒன்னா ௦௨55. 

[சீதம் - கண்டு - வாதம், ] 

[9/4 41492 த. சீதம்; 5/0 /2/9- ஐ. வாதம்] 

சீதகம் 5/2௪7௮/7, பெ.(.) 1. ஈயம்; 1620. 2. தரா; 

(815, 8 ௮1/0. 

[5/7 45 த. சீதகம்] 



சீதகன்" 

சீதகன்! 5/9௪7௪, பெ.(ஈ.) திங்கள் (யாழ்.அக.); 

11௦௦1. 

[5/4 53/2௪ த. சீதகன்] 

சீ தகன்” 50௪921 பெ.(॥.) வெள்ளி (அக.நி.); 

ாப5. 

[5/7 5/4௪4௪ 2: த. சீதகள்] 

சீதகன்” &/௦௪7௪, பெ.(॥.) சோம்பேறி 
(யாழ்.அக.); 183 110. 

[5/6 5/௪ 2 த. சீதகன்] 

சீதகாத்திரகம் 4/2௪-/6ச0/௪2௭, பெ.(ஈ.) 
சீதாங்கசன்னி (வின்.) பார்க்க; 566 3//2/192- 

532107 

சீதகாத்திரம் 5/2௪-/௪17௭, பெ.(ஈ.) 

குளிர்ச்சியால் ஏற்படும் இசிவு நோய் (சன்னி); 
90006௫ பே6 1௦ ஒர்£ா6 ௦010 11 16 0௦. 

(சா.அக.) 

த.வ. தணுப்புஇசிவு 
சீதகிருச்சரம் 3/௪-/1020௮7௮, பெ.(ஈ.) 

மூன்று நாள் நீர்மட்டும் பருகிப் பட்டினி 
யிருக்கும் ஒரு நோன்பு (யாழ்.அக.); 8 12511௦ 
ம்ா66 06, ரோபா வாடு ங்கள். 

த.வ. நீர்நோன்பு 

[5/1 3/127/7மமற்12 2 த. ச£குகிருச்சரம்] 

சீதகேசரிமாத்திரை 49௪-622 சன] 
பெ.(॥.) நேர்வாளத்தோடு கடைச் சரக்கு 

களைச் சேர்த்துச் செய்யும் மாத்திரை; இது 
கழிச்சலுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுகிறது; 9 
டபாு8196 011 றாஜவா€0 ஈர் ௭௦1௦ 56605 

20 ௦06 0828 ரப05. 

த.வ. நேர்வாளமாத்திரை 

[சீதகேசரி4- மாத்திரை] 

[570். 8/௪ ஈது த. சீதுகேசரி] 

சீதசன்னி 8/02-52றற/ பெ.(1.) சளி (கப) 
காய்ச்சலில் தோன்றிய இசிவுநோய் 
(சன்னிபாதம்); ரா”உபா௦0ா12. 

356 சீதபித்தசுவரம் 

த.வ. தணுப்புஇசிவு 
[8/4 5//௪7௪௮/2 சீதசன்னி] 

சீதசுரம் 5/22-2ப௮), பெ.(॥.) குளிரோடு 

தோன்றும் காய்ச்சல் நோய் (பதார்த்த. 842); 
20ப6, 1/2 81180060 சாம் சரி. 

த.வ. குளிர்க்காய்ச்சல் 

[சீகும்-சுரம்] 

[5/6 5122 த. சீதம்] 

சீததயிலம் 5/2௪-௮௪, பெ. (ஈ.) 
1. சுண்ணாம்பு; 6. 2. குளிர்ச்சியைத் தரும் 

எண்ணெய்; 1160109160 ௦4 பர்ர்ள் 00015 16 

௦௦ஙூ வன 06 ஷே மரம் 1. (சா.அக.). 

[5/0 3/௪ 109/௪ 2 சீததயிலம்] 

சீதநீர் 8௪-ஈ/ பெ.(ஈ.) குளிர்ச்சியுடைய நீர், 

பனிநீர் (திவா.); 1086-1/242, 86 00 0௦0. 

[சீதம் 4 நீர்] 

[5/1 5/2 த. சீதம்] 

சீதப்பஞ்சனம் 5/05-2-௦௪27௮77, பெ.(ஈ.) 

அரத்தமும் மலமும் கலந்து வெளியேறும் 

காய்ச்சல் (சீதசுரத்திற்காக) நோய்க்குச் சிவன் 

சொன்ன ஓர் ஆயுள் வேதமருந்து; 8 
சீட/பங60௦ 601046 8ப000560 1௦ 66 ஙா 

ஞூ $ப/8ற. (சா.அக.) 

த.வ. சிவமருந்து 
சீதப்பற்று 5/0௪-௦-2௮ரப, பெ.(ஈ.) சீதவழும்பு; 

5/ஈடு, ௱ப௦௦ப5 ஈல!1ளா 01060 ர நெனார்ளு 

[சீதம் 4 புற்றாரீ 
[5/0். 3/2 5 த. சீதம்] 

சீதப்பிரபம் 402-௦-௦/௪4௮, பெ.(ஈ.) கருப்பூரம் 
(யாழ்.அக.); ௦8௱ற௦. 

[5/ம். 3//2-௦ம்/௪25 த. சீத.ப்ிரபம்] 

சீதபானு 59௪-௪ரப, பெ.(ஈ.) திங்கள் 
(யாழ்.அக.); ௦௦, 85 ஈஸ ௦௦௦1 2/5. 

[5/6 3/௪-/.47ப 25. சீதபானு/ 

சீதபித்தசுவரம் 3/6௪-௦/12-20/௮௮ா7, பெ.(ஈ.) 
மழைக்காய்ச்சல்; (14...) ஈவ௮18. 



து! ௩ ம வே த் 

பட் ப பி 
் ப் ட்டது ப் ் 

| பத் 

॥ 

டர் அம உய ஈட டதா ச்சி பொழு ரல் 

சீதபேதி 4/9௪-௪௯௭ பெ.(1.) வயிற்றளைச்சல் ் 
(வின்.); 8. (சா. ௮௧.) . 

[54. 50ச7௪மர12 த. சீதபேதி]. 
சீதபேதி - மலம் தங்கி நிற்கும் பெருங்குடலின் 

உட்புறத்திலிருக்கும் சளியால் ஆன (சிலேட்டும்) . 

மெல்லிய தோலுக்கு அழற்சி ஏற்படுவதால் சீதம் . 

அரத்தத்தோடு கலந்து வெளியேறும் கழிச்சல் நோய். 

சீதம் 3), பெ.(ஈ.) 1. குளிர்ச்சி (பிங்.); 

00100855, ரி. 2. நீர் (பிங்.); 21. 

3. முகில் (பிங்.); 010ப0. 4. சந்தனம் (மலை.); 

8௮041. 5. ஒரு வகைக் கள்; 8 [80 071000. 

மத ஞ் சீதமும் (பெருங் இலாஉ௱ண; 2: 779) 

6. சீதநாடு பார்க்க; 8596 80௫, சீத 
மலாடு புளனாடு (ஈன். 273, உரை], 7. ஒரு 
அளறு (நாகம்) (சி.போ.பா.2:3, பக்.203); 8 ஈவி. 

8. சீதமலம்; 5116 ௦7 ஈப௦ப6 4௦1060 ॥ 

05௦௫, 9. அகில் (மலை.); 62016-14/0௦0. 

10. பெருநறுவிலி (மலை.) எனும் மரவகை; 210௦ 

5909519. 11. பற்பாடகம் எனும் சிறுபூடுவகை 

(தைலவ. 61); 1 றார். 

12. சீதாங்கபாடாணம் (யாழ்.அக.); 5/02/17௮- 

2207272777. (சா.அக.) 

[5/0 84225 த. சீதம்] 

தைல. 

தங்கி நிற்கும் பெருங்குடலின் 

உட்புறத்திலிருக்கும் சளியாலான மெல்லிய தோலுக்கு 

மலம் 

அழற்சி ஏற்படுவதால் சீதம் உண்டாகிறது. (சா.௮௧.) 

சீதமண்டலம் 35/2௪/௪௧7௮, பெ.(॥.) 
திங்கள்; ௦௦1. 'சீதமண்டலக் குலத்ததித்த 

இதின் மாள்னாவள்' (திருவால யா; 44, 30, 

(சா.அக.) 

[சீத(ம்) - மண்டலம்] 

[5/ம 522 த. சீதம்/ 

சீதமண்டலி 3/09-/772/7221 பெ.(1.) பாம்புவகை; 

3 8060165 07 81216. இது சீதமண்டலி 
பென்ப” (சய. 72775) உரை], 

[சீதம் - மண்டலி] 

[5/ம 3/2: த. சீதம்] 

6 ்் ப 
ர ட ிர்திஷூ 
க நயா 

கணவா லுவக்கத் அதப் ப பக் படரும் 

சீ தமழுகம் கஜப, பெ: (ட்: கருப்பூர் 

(மூ.அ.); வோழர்ம. (சா.அக.) 
[5ம் அால010௪ 2 ௧. சீதமறுகம்]' 

சீதமலடு 3/0௪-7௮௪20; பெ.(ஈ.) பெண்களுக்கு 
உண்டாகும் அறுவகை மலட்டு நோய்களுள் 
ஒன்று; 016 07176 52145 ௦1 12 

றக 080560 நூ ஞ்ச ௦ரி685 08 
(16 000. (சா.அக.). 

த.வ. தணுப்புமலடு 

[சீதம் பாலி] 

[5/4 54௪5 த. சீதம்] 

சீதமேகரோகம் 402-77292-27௮71 பெ.(6.) 

நீரிழிவு நோய் வகை (சீவரட். 100); 9 (40 ௦7 
01௮06195. 

த.வ. தண்மேகம் 
[வு் எாகசாமரச2 த. சீத பேகரோகம்] 

சீதமைக்குடல் 502௮-410௮) பெ. (ஈ.) 
மந்தக்கட்டு சீதம் தங்கிய குடல், ஆடு 

மாடுகளுக்கு குடலிற் காணும் ஒரு வகை 

நோய். (இதனால் மெல்லவும், அசை போடவும் 

முடியாமற்போகும்); 8 0156856 [ஈ ௦௪1416 & 
5ஓஒஹ பே வார்ன் ஞு 8௨ பாகம்16 1௦ ஓங் 

[6 6ப0. 1115 21121020 மார்ச் 10றர்ப்் ௦ க 

ப௦௦ப5 80 ௦05௦0 04 16 00/65 - 

“8104 2௦யா0. (சா.அக.). 

த.வ. குடல்வழும்பு 

/சீதணமகு.டல்/ 

சீதமோனகம் 5/௭2ர௪9௮7, பெ.(॥.) 

கொம்புத்தேன்; 1௦3ூு/ ௦011601920 1௦ 

லு ௦௦5 0பரிர ௦ஈ (௬6 மாவாக ௦7 

(1625. (சா.அக.). 

சீதரத்தபேதி 2/02-/2//2-020% பெ.(ஈ.) 

மலமும் சீதமும் அரத்தமும் கலந்த கழிச்சல்; 
நேதவார்ஒறு எரர், 01000 வா ஈப௦௦ப5 ॥ஈ 

810015. (சா.௮க.) 

த.வ. குருதிக்கழிச்சல் 

[5/ம கச-ர்ழ்் சப 2 த. சீதரத்தபேதி] 



சீதரப்பிரியம் 300 சீதளக்கட்டி 

சீதரப்பிரியம் 5/2272-0-2/ட/2, பெ.(॥.) 

விட்டுணுக் கரந்தை (மலை.); 1101௮1 01006- 

111506. 

[5/1. 87/01/1௮20 ட௪ 2 த. சீதரப்பிறியம்] 

சீதரன் 5/2௮௪, பெ.(ஈ.) திருமகளைக் 

கொண்டவன், திருமால்; 11£பாராகி|, 85 (6 

௦6881 ௦01 ]1ராபாக0|. “சீதரமூரத்தி ” 

(கம்பரா. அகலிகை. 26). (சா.அக.). 

[5/7 அாபச22 த. சீதரன்] 

சீதரூட்சை 5௪0௦௮] பெ.(ஈ.) பிள்ளைபெற்ற 

பெண்களுக்குக் காணும் மலமும் அரத்தமும் 

கலந்த கழிச்சல்; 5௨1 06னாவ]3/ 

1480 ௪௦ எரி ரர. (சா.அக.) 

சீதவஞ்சிரகம் 5/2௪௪ற௪7௮, பெ.(ஈ.) 
கடுமையான காய்ச்சலுக்குக் கொடுக்கும் 
ஆயுள்வேதமருந்து; 80 8பங€01௦ ௫௨0106 
9/6 10 80016 18௭. (சா.அக.) 

சீதவலயம் 80௪-௮27, பெ.(ஈ.) நிலத்தின் 
குவிர்ந்த (சீதமண்டலப்) பகுதி; 11910 2076. 

த.வ. பனியிறுகுவலயம் 

[5/4 3௪-09) 2 த. சீதவலயம்] 

சீ தவழுப்பு 8/2௪-/2/ப2௦ப பெ.(ஈ.) ஆமம் 
வெளியேறுகை; 814176 018002106. 

சீதவழும்பு 5௪-0௪/ப௭ம்ப, பெ.(1.) வயிற்றுப் 
போக்கிற் காணும் ஆமம்; ஈாப௦௦ப5 ௦௦116௦1௨0 
[6 60/68 - 401060 நாகர 

[சீதம்-வழும்பு] 

[5/61. 5422 த. சீதம்] 

வழும்பு - ஊன் முதலியவற்றின் மேலுள்ள 
வழுவழுப்பான நீர்ப்பண்டம். 

சீதவற்கம் 8௪௮4௭, பெ.(.) அத்தி (மூ.அ)); 
பெபார்ரூ 119. 

[50. 8//௪-/௮/௪5 த. சீதவற்கம்] 

சீதவாதக்கடுப்பு 5/92- 1/702-/-/22 01/0௦ 
பெ.(1.) சீதவாதம் (வின்.) பார்க்க; 566 5/05- 
20௮77. 

[சீதம் 4 வாதம் * கடுப்பு] 

[5/0 527222 த. சீதவாதம்] 

சீதவாதம் 5/22-2287, பெ.(1.) குளிர்முடக்கு 
(வின்.); ரப 25. 

[54ம் 812-02122 த. சீதவாதம்] 

சீதவாரம் 5/02/3:௮/77, பெ.(ஈ.) 1. மல்லிகை 

(மூ.அ.); 856. 2. வேலிப்பருத்தி (மலை.); 

[16006-08/41௭. 

[5/0 3/௪ம்//ப 2 த. சீதவாரம்] 

சீதளக்கசாயம் 50௪௪-64௪2, பெ. (ஈ.) 
தண்ணீரில் ஊறப்போட்டு வடித்த மருந்துக் 
கருக்கம் (கசாயம்); 3 0600014௦0 றாஜ22160 

'ர/ர்ம்௦ ப 6௦40 பர் ந 50௮/0 (6 ளப05 |ஈ 

௦010 ௭12 10 12 ௦ 24 ௦5 - 0010 

[ரபி 

[$/44/42-,/ (ஸகா1த. சீதளக்கசாயம்] 

சீதளக்கட்டி 8/0௪,௪-/-/௪/4] பெ.(1.) உடம்பின் 
குளிர்ச்சியினால் அழற்சி காணாமலே 
மெதுவாக எழும்பும் கட்டி; ௦௦10 050655 ௭ 
9050685 (21 01005 510817 நர்ப்௦பர் எரு 
8901௦5 ௦1 ராரிறா௱2ிடா 660601௮14/ ௨81 
90 601655-0010 8050696, (சா.அக.). 

த.வ. அழற்சிக்கட்டி 
[சீதனம் 4 கட்டி] 

[5/2 3/9 5 ஐ. சீதளம்] 



சீதளகாரி 

சீதளகாரி. 3/05/9-/28்-பெ.(ா.):குளிர்ச்சி.தரும் |] 
மருந்து; ரஜிர்0னகார்... 

[9ம் 3௪/27 2 த. சீதளகாறி] 

சீதளகாலம் ' 50௪௪-௮4, பெ. 
குளிர்காலம் (உ.வ.); 6010 56850. 

[சீதளம் - காலம்] 

[5/4 50௭௪2 த. சீதளம்] 

(.) 

சீதளங்காய் 28/02/477௮ பெ.(ஈ.) 

கொடிமாதுளை (வின்.). 6௱ஈ௦ா 01௦. 

/சீதளம் 4 காம் / 

/[5/ம ௮4௪௪2 த. சீதளம்] 

சீதளங்கொள் (ளு)--தல் 5/௪௪/-/௦/, 16 
செ.கு.வி.(1:1.) நீர்க்கொள்ளுதல் (வின்.); 1௦ 

௦4௦ ௦௦16. (சா.அக.). 

ரசீதும் * கொரர்ளு-] 

[5 3௪2: த. சீதளம்] 

சீதளசக்கரபூமி 505,2-22/4/2-2477/ பெ.(7.) 

சீதவலயம் (வின்.) பார்க்க; 866 3/௪- 
,4/2)/2/77. 

[சீதகாம் 4 சக்கரம் 40] 

[5/௮ 5த.சீதளம்; 5/0 பார் த. பூமி] 

சீதளம்! 502/௧), பெ.(ஈ.) 1. குளிர்ச்சி; ௦019, 
0௦௦11௦55. 'சீதளத்தடன் நடுக்குற்றனன் 

(உபதேச, றக. 42), 2. ஈரம் (வின்.); 

0௮௱0685, ௱௦151பா௨. 3. சந்தனம் 

(யாழ்.அக.); 8800௮! ௩௦௦0. 4. எலுமிச்சை 

வகை(ட.); 00௨௮௱௦1௦ 0210௦, ஈ.*்., மேபக 

2பாகார்ப௱ - 6௭0818. 5. சிற்றகத்தி 

(மலை. ): ௦௦௱௱௦௱ 565021. 6. கோடகசாலை 

(மலை.); ௦0௦80௮! 9௭0027ப859. 7. கொடி 

மாதுளை (மலை.); (8௱௦௱ 644௦. 8. பச்சைக் 

கருப்பூரம் (மூ.அ;); பாரிடம் றர. 9. துரிசு 

(பாழ்.அக.); 48010116. 

ரீ$/ம் க 2 த. சீதளம்] 

சீதளம்” 3//2/௪77, பெ.(॥.) தாமரை (யாழ்.அக.); 
1௦1ப5. 

[8ம் வாட த. சீதளம்] 

7 

த டது ன் ஹ் ் 

[3]நி। [| அதர், 

பரம் ம்யாங்க ப ல தர் ஆல்" 
தத் கத் 

சீதளர் 3222; பெ.(॥.) தூய நீரவரர் 

(தீர்த்தங்கரர்) இருபத்து நால்வருள் ஒருவா 

(திருக்கலம். காப்பு. உரை.); 9 4௮௨ அல், ௦0௦ 

௦4 24 /7௮/1௮727 

[5/ம் 4/-022 : த. சீதளா] 

சீதளவாயு 4/05,/௪-ஆ, பெ.(1.) உடம்பில் 

நீரேற்றங்கண்டு பிறகு காற்று (வாயு) சோந்த 

கோளாறு; 660688 04 10 பே6 ௦ ஒ்ளா6 

௦ாரிராஏ55 ॥ஈ 16 0௦ஞ். (சா.அக.) 

[5/6 24௮௪: அப 2: த. சீதளவாயர் 

சீதளாசப்தமி 3/05/2-2௪௦/௮7] பெ.(ஈ.) 

மடங்கல் (ஆவணி) மாதத்து இருட்பக்கத்து 

ஏழாம் நாள் (திதி); 59/2 (48 1ஈ 5 கொர் 

1௦1/1 ௦7 42/௮2 1௦ம். 

[5/ம் 3424 220477/2 த. சீதளாசப்தமி/ 

சீதளாதேவி 3/2/202217 பெ.(ஈ.) மாரியம்மன் 

(உ.வ.); 9000855 04 8௮21-00. 

[சீதாதேவி] 

[$/ம். 8122 த. சீதளா] 

சீதளோட்ணபூமி 30௪/67௪-222/ பெ. (ஈ.) 

நிலப்பரப்பில் குளிரும் வெப்பமும் 

சமஅளவிலுள்ள பகுதி (வின்.); 16௮16 

2006. 

த.வ. சமவெப்பநிலம் 

[5/4 அசா பகராாம்்பாராக்கு. சீதன ப்ணழுமி] 



சீதன் 

சீதன் 502, பெ. (1.) குளிர்ந்த இயல்பையுடைய 
திங்கள்; ௱௱்௦௦ொா, 85 வாரு 60௦0. 

'சீதனங்கோடு முடியாளா "(கந்தரந். 8), 

[5/ம் 81௪2 த. சீதன்] 

சீதனக்காணி 5/2௪௪-/2ர! பெ.(ஈ.) 
கொடையாகப் பெற்ற நிலம்; 180 0௦121160 95 
008/௫. "சீதனக் காணி பெற்றத் தண்டெொன் 
குறிஞ்சித் தலந்தலை யளிப்பவன் '(ஞ.மர. பிர. 
முத்துக். பிள்ளைத். 35). 

[சீதனம் - காணி] 

[5/6 547-0௮௪: த. சீதனம்] 

சீதனக்காரி 402௪-6427 பெ.(1.) சீர்வரிசைப் 
பொருளுடன் வந்த பெண் (உ.வ.); ஈா2௱/௨0 
ங்றஸ ர் உ ௦௦௫ 

த.வ. சீர்க்காரி 

/சீ 4 தனம் - காறி] 

[5/6 547/2 த. சி] 
சீதனச்சீட்டு 5/0௪2-௦-௦/1/0/) பெ.(ஈ.) 

சீர்வரிசை எழுதப்பட்ட ஓலை முதலிய 
ஆவணம்; 0௦8 ரபா. (சா.அக.) 

த.வ. சீர்சீட்டு 

[சீ * தனம் - சிட்டு] 

[5/6 5472 த. சீ] 

சீதனம் 25/௪௭, பெ.(ஈ.) 

கொண்டுவரும் 
மணமகள் 

சீர்வரிசை: 00180. 
'தேவிபெறுஞ் சீதனம் (கந்தர். 5) 

த.வ. சீர்வரிசை 

[சீ - தனம்] 

[5/4 5072 த. ச] 

சீதனவாட்சி 5/27௪-ப-2/// பெ.(ஈ.) 
சீர்வரிசையைப் பெறுவதற்கான உரிமை; 1901 
01 0088655810 0 0 வர. 

த.வ. சீர்உரிமை 

[சீ - தனம்* ஆட்சி] 

[51. 572 கூ. சீ] 

சீதனவுறுதி 5/92ஈ௪-பப7ப] பெ.(ஈ.) 
சீதனச்சிட்டு பார்க்க; 966 5022-0௦-௦1 

[சீ * தனம்-உறுதி] 
[5/6 5072 த. ௪7] 

302 சீ.தாரி' 

சீதனவோலை 4/0௪7௪-0-2/ பெ.(ஈ:) 
சீதனச்சீட்டு பார்க்க; 566 3/0272-2-0170/ 

த.வ. சீர்ஒஓலை 

[சீ * தனாம்-ஜூலை] 

[5/ம் ௪072 த. சீ] 

சீதா 342 பெ.(ஈ.) சீதை பார்க்க; 586 54 
'சீதா பவளக் கொடியண்ணாகபட் 00 (கம்பரா, 

உருக்கா. 25). 

[9/7 522 த. சீதா] 

சீதாங்கசன்னி 3/2722-2௪௭௭ பெ. (ஈ.) 
தீர்க்கமுடியாத பக்கவூதை (வாத) நோய்வகை 
(வின்.); 8 10ப2016௨ 221518 வரர் நறு 

1௦8/1 (பா. 

த.வ. பக்கவூதை 

[5/0 227792 *-ா/ 2: த. சீதாங்கசன்னி] 

சீதாங்கபாடாணம் 802/7௪-222247௮, பெ. 
(1.) பிறவி நஞ்சு வகை (வின்.);: 8 ஈரர6(2! 
00180. ் 

[5/0 3/217270252௪ 2 த. சீதாங்க 
ரடாணுமம்,] 

சீதாங்கம் 224772), பெ.(1.) சீதாங்கசன்னி 
(வின்.) பார்க்க; 866 479௪-2281 
2. சீதாங்கபாடாணம் (மூ.அ.) பார்க்க; 59௦ 
5/02/142-0.202/74/77, 

[5/8. 3//2/ர௪ 5 த. சீதாங்கம்] 

சீதாபதி, 850௪-௦௪௦4 பெ. (ஈ.) சீதையின் 
கணவனான இராமன்; கற, 85 1௨ 
500056 ௦4 5/2 

[5/0 5120௪2 த. சீதாபதி] 

சீ தாபிராட்டி 5/42-௦7267/ பெ.(ஈ.) சீதை பார்க்க; 
566 5/0 

/சீதா 4 பிராட்டி] 

[5/7 22 க. சீதா] 

சீதாமனோகரம் 5/2-ஈ7௮729௮:௮௱, பெ.(ஈ.) 
கொடிச் சம்பங்கி; 0௦௩510 016608. 

[5/6 32-7௪-௮௨25 க. சீதா மகரம்] 

சீதாரி! 2 பெ.(॥.) நறும்புகைத்தி, 
(சாம்பிராணி); ர£க௱/ர௦6156.  "சீதரரி 



ட்க்ல் ங் ் 

ண கண்க 2. ப ல் 

[ரர் 
உத 

ட க பாண் 
் ன் 

1257 | 
த.வ. நறும்புகை 

[5/ம் வச2்1ப? த. சீதாரி] 

சீதாரி” 5/௪ பெ.(ஈ.) நகரம் (வின்.); 10௩௭, நெ. 

[5ம் காட்டக் 2 த. சீதாரி] 

சீதாரிரசம் 5//ச//௪க௪௱, பெ.(ஈ.) தூய்மை 
செய்த இதளியம் (இரசம்), கெந்தி, வெள்ளைச் 

சாரணை முதலியவற்றைச் சித்திர மூலச் 

சாற்றிலும், எருக்கன் இலைச் சாற்றிலும் 

அரைத்துத் தகுதியாக்கிப் பித்த நோய்க்குக் 

கொடுக்குமோர் ஆயுள்வேத மருந்து; 8 
ஷபா/01௦ ஒரி 6 ௦ொரவாரார பேரு & : 

5பி0பா ஙா 10 1௨ 0166285685 08ப560 03/ 

வொ வார ஈ6௦கம ராபறா௦பா5. 

சீதி 5/0 பெ.(॥.) பெண்குறி (இ.வ.); றபப 

௱பல்ா6. 

சீது 8/0) பெ.(ஈ.) மது; 8 5றர்ர்1ப௦ப5 ॥/9ய0. 

'சீதுபருகிக் கடழகிறைக்கொடு" (இரகு. 

தேவ். 73. 

[8 5/0: த. சீத] 

சீது” 220, பெ.(ஈ.) ஈயம் (யாழ்.அக.); 1. 

[5/4 5/6௪ : க. சீத] 

சீதேவி 3/2 பெ.(.) 1. திருமகள்; டர். 

தேவியார் பிறந்த செய்ய திருப்பாற் கடலில் 

(கணிப்பா.). 2. மகளிர் தலைக்கோலவுறுப்பு 

(திருமுருகு. 23, உரை); 8 ௦85 1680 

ளார். 3. செங்கழுநீர் (மலை.); 20 யா 

ப் 211) 

[5/4 வடக? த. சீதேவி] 

சீதை 5/௪) பெ.(ஈ.) 1. உழுபடைச் சால்; ரீபாா௦3. 

'கொழு௮மு சீதைதொறும்" (திருப்போ, சந். 

பிள்ளைத். செங்க, 8. 2. உழுசாலில் 

தோன்றியதாகக் கருதப்படும் இராமனின் 

மனைவி: 813, மூர76 ௦4 ககர, 85 ஈர 

5மாபஈ0 1100 8 ரீபா௦ம், ௦06 ௦04 2௪௪ 

/றொற் 2 

கொண்டுதன் மெய்புகைத்தாள் ் (ஆதியுலா, | 

"கடுந்தே நீராமனறுடன் புணர் 

சீதை” (புறநா. 275]. 3. நூற்றெட்டு 

அறிவின் ம்றைப்பகுதிகளுள்: 'ஒன்.று;. 8 
பூழரவா$க0, ௦க ௦4 108. டி 

[5ம் 24௪ உ த. சீதை] 

சீ தோட்ணக்கருவி 5/25/7௪-/6//யார் பெ.(1.) 

குளிர்ச்சியையும், வெப்பத்தையும் அளக்கும் 

கருவி; என் 6. (சா.அக.) 

[சீதோட்ணம்- கர] 
[5ம் கிசா த. சீதோட்ணம்] 

சீதோதககசாயம் /462272-(௪22/௮7) 
பெ.(ஈ.) சீதகசாயம் பார்க்க; 566 5109- 
(ஷா (சா.அக.) 

சீதோதகம் &/222௪7௮7, பெ.(.) குளிர்ந்த 

தண்ணீர்; 0010 ௮16. 

[8/4 4/௪4ப௭ 2 த. சீதோதகம்] 

சீதோதம் 5/2072, பெ.(ஈ.) சீதோதகம் 

பார்க்க; 566 3/22227௮/77 

சீதோட்ணதிதி அ0ற௪-ப்0 பெ.(ஈ.) 

நாட்டிலுள்ள தட்ப வெட்ப நிலை; 0181௦ 

௦011௦. 

[8/4 3௪-5௪ * (10/2 த. சீதோட்ணதிதி] 

சீப்போம்பு 5சகாச்ப பெ.(.) கப்பல் முகப்புக் 

கட்டை; 110-0௦௦. 

/£. //8-5௦௦ 2 த. சீப்போம்பு] 

சீபட்டர் 5௦௪/2 பெ.(॥.) பகவத் கீதையை 

தமிழில் தந்த ஆசிரியர்; 1௨ பர்ஈ௦ ௦ர் 1௦ 

£.220/௪/-2//2 1 78௱ரி 1656. 

[5/4 அர்ம௪/௪ 2 த. சியட்டா] 

சீபண்டாரம் 5௪௪22௮, பெ.(ஈ.) 1 கோயிற் 

கருவூலம்; 1(6௱ழ!6 11625பா௨. 2. கோயிற் 

சொத்து; (2௱!6 ௦0௭: 

த.வ. கருவூலம் 

[சீ - பண்டாரம்] 

[5/ம 872 த. சீ] 



சீபதி 

சீபதி 5/-0௮௮] பெ.(ஈ.) 1. திருமகள் கணவான 

திருமால்; //50ப, 85 1௦0 ௦7 (8/8. 
2. அருகன் (சூடா.); &ார்௮. 

[5/ம 2 * 0௭/2 த. சீபுதி] 

சீபலி 85௪4 பெ.(ா.) 1. கோயிலில் படைக்கும் 
உணவு; 166 011510 ॥॥ 8 16/6. 
2. கோயிலில் நாள்தோறும் படைக்கும் கடவுள் 
உணவு வழிபாட்டிற்காக எழுந்தருளப் 
பண்ணும் சிறிய திருமேனி; 8 8௱௮॥ (0௦ 
(60 10ய0 (6 16ாாற/6உ பேரு 0, 

3. கோயிலில் நடக்கும் தெய்வ வழிபாடு (சிலப். 
உரைபெறுகட். 4, உரை); 0௮%) 0௦௦0685100 ௦4 

(6 01021 10௦1 871௦ பா0 (6 (806, ௮0 
௦12105 1௦ 1௨ ௱௦ 041465. 

த.வ. திருப்படையல் 

[5/5 377௮7 த. சீபஸி] 

சீபாதக்கூலி 4/0222-/-074 பெ.(ஈ.) திருவடி 

தாங்குவோர்க்குக் கொடுக்குங் கூலி; 8065 

௦14(/06-0681615 1॥ 816. (சா.அக.) 

த.வ. திருவடிக்கூலி 

[ச * பாதம்ஈகூலி] 

[5/6 372 த. சீ] 
சீபாதந்தாங்கிகள் 522௪-/279(௪/ பெ.(ஈ.) 

கோயிலில் இறைவனுக்குரிய ஊர்தியைத் 
தாங்கிச் செல்வோர்; 61101௨ - 6௨ால[5 
91180060 (௦ 8 (66, 85 8பற0௦ா149 16 
1691௦1 000. 

த.வ. திருவடிதாங்கிகள் 

/சீ - பாதம் - தாங்கிகள் ] 

/5/் 2: த. ௪] 

சீபாதம் 5020௭, பெ.(ஈ.) 1. திருவடி; ௭௦11௮௦, 
895 ௦01 000, பாப். 2. சீபாதந்தாங்கிகள் 
பார்க்க; 8566 3/-,2227-/2/14(9௮/ 

த.வ. திருவடி 
[சீ * பாதம்] [5/7 87/5 த. சீ] 

சீபாதாங்காதனம் 5/0214/17.2-(20௮17, 
பெ.(॥.) தவநிலைவகை (தத்துவப். 107, உரை); 
௨4௦01௦ 0051பா6. 

[சீ 4 பாதம் - அர்த 4 ஆதனம்] 
(5/8. 472 த. சீ 5/6 ச௨ா௪5 த. ஆதனம்] 

364 சீமந்தபுத்திரன் 

சமங்கலி 5472/79௪௮/; பெ.(ஈ.) முடி திருத்தாளன் 
(நாவிதன்) (சூடா.); ௦210. 

[540 ௮477217௮17 2 த. சிமங்கவி] 

சீமத்து 3/௪ பெ.(.) பேறு; றா௦50 810, 
யவ. அங்குணம் பெற்ற சீமத்தான 
பெரும்பயனெல்லாம் (சிலப், 75, 79.4, உரை], 

[5/0 ௮1777௮/2 த. சிசத்து] 

சீமதி 371௪01 பெ.எ. (90][.) அழகுள்ளவன்; 1௮1, 
௦69பரிரீப வாவா. 'சீமதியான வேட்டுவிச்சி” 
(1:01 175, உரை), 

[5/2 177௪12 த. சாதி] 

சீமந்தகலியாணம் /77௮725-/௮ந்2ா௫ா, 
பெ.(ஈ.) சீமந்தம் பார்க்க; 566 5/7727227, 

[ச£மந்த.ம் - கலியாணம்] 

[5/0 51௮/2 5: த, சீமந்தம்! 

சீமந்தஞ்சாற்று-தல் 5௭2௪4 அரய- 
5 செ.கு.வி. (41.) சாந்தி கலியாணஞ் செய்தல்; 
(௦ 0861601816 16 ௦௦05ப௱௱க1/0ஈ ௦7 
௱வா/௭0௨. 

[சீமந்தம் 4 சாற்று] 

[5/7 ௨௱னம க. சீமந்தம்] 

சீமந்தபுத்திரன் 572௪-௦ பர்ர்சற பெ.(ஈ.) 
வளைகாப்பு விழாவிற்குப் பின் பிறந்த பிள்ளை; 
3 ௦௦ ௭ரி8ா£ 1௨ 0௨௩௦16 ஙா 
ோ௦ரு 01 ௨ றார் ௩௦3. 

[5/4. 84௭/2 த. சந்தம்] 



சீமந்தபுத்திரி 

சீமந்தபுத்திரி 3/71ன2௪-0ப/4 பெ.(ஈ.) 

வளைகாப்பு விழாவிற்குப் பின் பிறந்த பெண்; 

02046 6௦ 84 116 68௭016 ஙவரா0 

௦௭0 074 2 றாவ! பகா. 

[5/6 கன/2,0ப/072 த. சிமந்தபுத்திரி] 

சீமந்தம் 5/77௫122) பெ. (1.) 1. முதற்கருப்பத்தில் 

ஆறு அல்லது எட்டாம் மாதத்தில் 

கருக்கொண்ட பெண்களுக்குச் செய்யப்படுஞ் 

சடங்கு; றபாரரி௦204௦5 ௦60 01 ஐவ 

(௨ ஈ2, வாராம் 1 16 உர் ௦ ஒம் 

யு ௦1116 11751 ஊாஜாகாடு ௦14818/௦௭ா. 

ட்கள்" லுயாசீ மந்தம் * (காசிக். பிரபாச, 

3)... 2. சூலுற்ற பெண்ணுக்கு ஒற்றைப் படை 
மாதங்களான ஏழு அல்லது ஒன்பதாம் 

மாதங்களில் செய்யப்படும் வளைகாப்புச் 

சடங்கு; றபார்௦21௦5 ௦67௨௱௦௫ ௦4 9721011414] 

உன் ரீாா60் ர ௨ கவர் ௦ றாள் 

௱௦ர்் ரரி ராகா 01 ௨றகா. 

த.வ. வளைகாப்பு 

[8/7 ளா 2 த. சிமந்தம்/ 

சீமந்தரேகை ஃ&/னாச௪-27௮) பெ.(॥.) 

பெண்களின் தலைமயிரை வகிர்தலால் 

உச்சியில் உண்டாகும் வரிகை (இரேகை) 1176 

1௦ம் 0 1௨ றலார்50 ள் ௦0 ௩௦8 

[1520. 

த.வ. தலைவகிடு 

[5/5 கர்ரன-5/0722 த. சிமந்தரேகை ] 

சீமந்தசேட்டன் 35/772702-22//21) பெ.(ஈ.) 

சீமந்தபுத்திரன் பார்க்க; 566 518௭0௭ 

பாவா. 

[8/4 கரக ற்௪ 507௪ 2 த. சீமந்த சேட்டன்] 

சீமந்தினி 5௮ பெ.(.) பெண்; 408. 

'மங்களங் கொள் சீரந்தினிக்குன் மணாளன் 

வு்திடுமென்று (சிவக். பிரபுற். பக். 252. 

[8ம் ஊ்சாம்£ர் த. சிமந்தினி] 

சீமம் 5477௮), பெ.(॥.) எல்லை (பிங்.); 0௦பாலெட, 

றார் 

[5/% வாள 2 த. சமம்] 

30௦ சீயம்" 

சீமாவிவாதம் 342-௩22, பெ.(॥.) 
எல்லையைப் பற்றிய வழக்கு(1.1/..12.756); 

௦௦பா௦ரு 0150பர6. 

[5/ம் சர்72*/6:229 2 த. சீமா.விவாதம்] 

சீமாள் 3ச/ பெ.(॥.) செல்வமுள்ளவள்; 

நிப்டி ங்கா. 

[5/5 ௮77௪12 த. சீமான்] 

1. செல்வமுடையவன்; 

2. அருகன் (சூடா.); 

சீமான் 4742 பெ. (ஈ.) 

1௦௦, பலி்டு றக. 

ல். 

த.வ. செல்வன் [5/6 கூரா 2 த. சீமான்] 

சீமுக பக, பெ. (ஈ.) வடமொழியாளர்ன் 

அறுபது ஆண்டுகளுள் ஏழாவது (பெரியவரு.); 

(உ 5வனார்ர நு ௦7 16 /பற!(் ௫0௨. 

[9/4 வாட்றாப/௪2 த... சீமுக] 

சீமுகம் 3/7பர௮1), பெ.(1.) குரு அரசன் போன்ற 

பெரியோரின் திருமுக ஓலை; |61(6£ 1௦0 8 

ஊர்ச் 065௦, பொப் ௦ 0. 

[9/4 அாய/௪2 த. சமுகம்] 

சீமூதம் அரப, பெ.(ஈ.) 1. நீருண்ட முகில் 

(பிங்); ரவி 010ப0. “சீதூதமூர லாரி 

மடமகள்" (திருப்ப, 3.25). 2. ஊக்கம்; 

உ9ா6511655, 2681. வேலை சீமுதமாய் 

நடக்கிறது (இ.வ. 3. மலை (வின்.); ௱௦பாரளாா. 

4. பெண் யானை (வின்.); 12816 ஒவர். 

[57ம் ரர 2 த. சீரூதம்] 

சீயங்கல் 5ந௮*-ஐ௮] பெ.([.) மட்டக் கெம்பு; 8 

பம் சீர்ரீனள ஈமம், ௨௦ இவா. 

[சீயம் - கல்] [78௮/3 5௪772 த. சீயம்] 

சீயஞ்சிவப்பு ஆற் சடக்கமமப, பெ.(1.) சீயங்கல் 

(இ.வ.) பார்க்க; 566 சந்! 

[சியாம் - சிவப்பு] [18/2 5௮772: த. சீயம்] 

சீயம்" கடச, பெர.) 1. அரிமா; (10. 'சீயமு 

போறும் பாய்பரிப் புரவியும் (பெருங், உளஞ்சைக், ' 

42: 25), 2. அரிமா ஓரை (சிம்மராசி) (திவா.); 

16௦, 8 810 04 (46 200180. 



சீயம் 

த.வ. மடங்கல் 

[5/6 5௪ 2 இம் வர௪ 2 த. சியம்] 

சீயம்” 5ந்ஸா7, பெ.(.) ஒரு நாடு; 8. 
/882/33:. 5/௮ 2 த. சிம்] 

சீயன் 5௫/௪௩ பெ.(ஈ.) 1. சீயம்” பார்க்க; 566 
றா. 2. சியங்கல் (உ.வ.) பார்க்க: 896 
5/)/2/7-2௮/ 

[ர8எ/. 5௮ 2 த. சியன்] 
சீயாசனம் 82220௮, பெ.(ஈ.) அரியணை 

(சிங்காதனம்); ௦16. வெற்றிச் சியாசனத்து 
(பேருமழ். 927) 

[5/4 ௪2) ௮௪ * 5ம் சால த. 
சீயாசனம்] 

சீர்கத்து அரர்சர்ம, பெ. (ஈ.) மருந்துப் 
பொருளாகும் ஒருவகை மரப்பால் (பைஷஜ. 74); 
580௦46 00204௦ ௦0147601௦0 0215 
ஒய்ள ஈல்பாகிடு ௦ 0 பபர்ர்ஈடு (66 61 
601916 ௮ா0 ஈஓ்ாலி. 

[ப். எச்-84/2 த. சீர்கத்தரி 
ரீ ஈணம் 077-117 பெ.(ஈ.) சீரணம் பார்க்க; 56௦ 

5//7272/7], 

[5/0 7௪ 5 த. சிர்ணம்] 
சீரங்கம் 57௮47௮), பெ.(ஈ.) திருச்சிராப்பள்ளித் 

கருகிலிருக்கும் புகழ்பெற்ற திருமால் கோயில் 
உள்ள இடம்; ௮/1/2/14௮/77, 176 1வா௦ப5 41 50 
581406 ஈ6ன ரசல், 'அரங்கத்தாரக்குற் 
திருவானைக் காவார்க்கும் ”(குமிழ்நா. 203). 

த.வ. திருவரங்கம் 

[5 ஒபன் 2 த. சீரங்கம்] 

சீரணக்குறைவு 5ர்௭ர௪-/66பாக்ப பெ.(ஈ.) 
விரைவில் செரியாமை: 1௨61௦ 0192511௦ஈ - 
௮100060819. (சா.அக.) 

[சீரணம் - குறைவு/] 

[5/௩ ச க. சீரணம்] 

சீரணசக்தி 5/272-2௮0 பெ.(॥.) செரிக்கும் 
திறன்; 8190651146 ற௦வள ௦7 19௦யிடு., (சா.அக.). 

[5/4 219475 த. சீரணசக்தி] 
சீரணசுரம் $ர்சாச-மாண பெ (ஈ.) 

செரியாமையாலேற்படும் காய்ச்சல்: 191/7 

3௦௦ சீரணி'-த்தல் 

080560 ரூ ார்0651/௦. 

[சீரணரம்அராம்/ 

[5/ம ௪ 2 த. சீரணம்] 

சீரணபாதை கர்சரச-ற22 பெ. (ஈ.) 
வாயினின்று துவங்கி எரு வாயில் வரை 
மெல்லியதோலினாலாகிய குழல்; 8119௫ 
கோல! 1ஈ௪0 சாரம் ௱ாப௦௦ப5 ராஊணுமாகா6 
6)060000 *௦௱ 11௨ ௱௦பா் 1௦ (6 ௮ாப5, 
ய்்ா௦ப0 வர்ர்ள் 1000 085565. (சா.அக.) 

த.வ. செரிமப்பாதை 

[சீரணம் 4 பாதை] 

[5/6 22 2 த. சீரணம்] 

சீரணத்துவம் 5/2,7௮//41:2/77, பெ.(ஈ.) வீழ்ச்சி; 
06094.. 'அவற்றின் சங்கோசமே சீரணத் 
துவம் “(வாசுதேவமனனம் பக். 677), 

[5/1 ராசாசற்ம2 த. சீரணத்துவம்/ 

சீரணப்பருவம் 5/22-2-2௮:ப1௮/77, பெ.(ஈ.) 60 
அகவைக்கு மேற்பட்டு 80 வரைக்குழுள்ள 
பருவம்; 176 81806 04/௨6 60 46875 ௮0 
806815. (சா. அக.) 

த.வ. முதுமைப்பருவம் 

[8/். ராச 5 த. சீரணம்] 

சீரணம் £ரசாசா, பெ.(ஈ.) 1. உண்டது 
செரிக்கை; 0106581107. 2. பழுது (பிங்.); 0203, 
ப, 500160 ௦௦101/4௦1. 

த.வ. செரிப்பு, செரிமானம் 

[8/௩ ராச க. சீரணம்] 

சீரணரசவக்கினி 5ர2௪-72.22-0- ௮0 
பெ.(ஈ.) உணவு செரித்தலுக்குக் காரணமான 
வயிற்றுத் தீ (சடராக்கினி); 08511௦ 116. 
(சா.அ௮க.) 

சீரணவிருத்தினி 5ர2ர௮-மர்பு]. பெ.(ா.) 
செரித்தலை (சீரணத்தை) அதிகரிக்கும் 
பொருள்கள்; 5103௦11௦. (சா.அக.) 

த.வ. செரிமாப்பெருக்கி 

2] ரணம் விருத்திணி] 

சீரணி'-த்தல் சர்சாட் & செ.கு.வி.(4.1.) . 
1. உண்டது செரித்தல்: 4௦ 010651. 
2. பழுதடைதல்; 1௦ 06௦ஷ, 1௦1: (5 001௦ ரபாக, 



சீரணோத்தாரணம் 

35 8 பப॥/0110. “மமன்மை சீராறித் 

தில்லநீதோறுங் கிழ்மையே செறிந்து ட் 

(ிரயோத. 6:42). 

த.வ. செரித்தல் 

[5/4 ௪ 2 த. சீரணி] 

சீரணோத்தாரணம் 5௪-22), 

பெ.(.) பழுதுபட்ட கோயில் முதலியவற்றைச் 

செப்பமிடுகை; 6810121௦01, £ஒ03ர், 88 01 9 

(உாறி6 1ஈ ரபாக. 

த.வ. கோயில்திருப்பணி 

[5/ட்ா0017௮௮122 த. சீரணேோகுதாரச1ம்] 

சீரதைலம் 57/௪1/௮7௮7, பெ.(ஈ.) எண்ணெய், பால் 

முதலியவற்றைக் கொண்டு செய்த 

எண்ணெய்: ௮0 பாபர் றாஜ220 மரம் ஈரி, 

௦॥ 64௦. (சா.அக.). 

சீரரோகம் 5209௮7, பெ. ([.) குழந்தை பெற்ற 

பெண்களுக்குப் பால் கட்டிக்கொள்கை; 

0159986 பே6 1௦ 30௦ப௱ரிசம்௦ஈ ௦4 ஈரி 1ஈ 16 

0௨251 04 14/80 ௦. (சா.அக.). 

“த.வ. பால்கட்டு 

சீரரோத்தமம் கர்ச-2/2௪, பெ.(ஈ.) 

சீரற்றீஞ்சு; கெர் 1196 ௦ ஐவிரா 25 0000560 

(௦ 1/ர0 கெ றவ௱. (சா.௮க.) 

சீராமநவமி 4/-7277௪-7௮1/௭11/ பெ.(1.) இராமர் 

பிறந்த நாளாகிய மேழ (சித்திரை) மாதத்து 

வளர்பிறை ஒன்பதாம் நாள் (.14.1”. 10. 491); 

உர பர் ரா ட டார் ர் ௦7 

௦ர்ய்வா, (0௦ மர் ஞெ ௦4 ர் ௩கா. 

த.வ. இராமர்தொண்மி 

[8/0 எர்சாச * ஈஸாா/ 2 த. சீராமநவமி] 

சீராலசகரோகம் 257௮/௪-2௪74129௮77, பெ.(1.) 

குற்றம் அல்லது தீட்டுப்பட்ட (தோசப்) பாலைக் 

குடிக்கும் குழந்தைகட்குக் காணும் நோய், 

இதனால் செரியாமை உண்டாகி, கழிச்சல், 

காய்ச்சல் (சுரம்), உணவில் வெறுப்பு 

(அரோசகம்), வயிற்றிரைச்சல், ஏப்பம், 

307 சீல்மோதிரம் 

கொட்டாவி முதலிய குணங்கள் ஏற்படும்; 8 

0186956 014 ௦4/8 08ப560 03/ 18/80 

411181௦20 0ா6851 ஈய நூற் 5 8௮8 

[1 01965140. னொற௦௦9, ர்வ, வால, 

௦160181105, நூலா 8ம் 085 ॥ஈ 16 
900௦6. (சா.அக.) 

த.வ. தீட்டுநோய் 

சீரி-த்தல் 3/4, 4 செ.கு.வி.(4..) பழகுதல் 

(யாழ்ப்.); (௦ ௮01106, 800பே510௱ ௦௨51 1௦. 

'உலக்கல். சீலிக்கப்பட்ட தோணிை 

முடையான் (ப; ெ.7ர் அ என்பாறி, 2 உரை), 

[91ம் 5/௪ 62 த. சிரித்தல்] 

சீரிணபன்னம் 4//72-2௮274/77, பெ.([.) வேம்பு 

(மலை.); 130059. 

[9/7 பர௪-0௮722 த. சிரிணபன்னம்/ 

சீரிவிருட்சம் 5//-/ப/2௮/77, பெ.(1.) புளியமரம் 

(மலை.); 18௮0. 

சீ ருடக்காரம் 5/ப2௪-4-/௮) பெ.(ஈ.) 

கருப்பூரம்; 680101. (சா.அக.) 

சீருத்திரம் 3/7ப///௮7), பெ.(ஈ.) மறையின் ஒரு 

மந்திரப்பகுதி (யாழ்.அக.); * 5604௦7 ௦4 [2 

46025. 

[9/0 அட்பர்ச2 த. சீருத்திரம்] 

சீல் 54 பெ.(1.) முத்திரை; 5681. 

[£. 524/2 த. சீல்] 

சீல்மோதிரம் 54-77227௮) பெ.(1.) முத்திரைக் 

கணையாழி; 81961-10, ரி ௨-0 வரர் 

565 5611 1. 

[சீல்-மோதிரம்] 

[£. ௪௪௮/2 த. சில்] 



சீலபாரமிசை 

8/2-௦௮௮/0௮)  பெ.(ஈ.) 

புத்தப்பதவிக்குரிய பத்துக் குணங்களுள் சீலம் 

முற்றுகை (மணிமே. 26: 45, அரும்.); ௦0616 
211 ௦4 5/8 ௦ றனா7601௦ ௦7 ௦௮ 

௦௦0ப௦ர, ௦16 ௦4 /௪222:2/77/07 

சீலபாரமிதை 

[5/4 8/௪: ௮௮1/2 த. சீலபாரமிதை] 

பத்துக் குணங்கள் : 1. தானம், 2. சீலம், 

3. பொறுமை, 4. வீரியம், 5. ஊழ்கம் (தியானம்), 

6. அறிவு நிறைவு (பிரஞ்ஞை), 7. சூழ்ச்சி, வழிவகை 

(உபாயம்), 8. அருள், பேரன்பு (தயை), 9. பலம், 

10. அறிவு (ஞானம்). 

சீவ 5/2, இடை.(1॥(.) நீடுவாழ்க' என்று 
வாழ்த்துதற் குறிப்பு; 6601658100 ௱ாரா0 

ஷு 3௦0 14/6 109'. சினைமறைநீ 

தொருகுரல் சீவ வெள்றுதே ” (௪, 323), 

[$/ம் 22 த. சீவ] 

சீவகணங்கள் 3/௪-6௮7௪9௮/ பெ. (ஈ.) 

தாதுக்களின் உயிர்த்துணைக் கருவிகள்; 116 
4118] ௦0 8858] ார௮5 5பறற௦ி0 176 
568/6 005/1ப160( இவா (58 ௪1/15) 

௦116 6௦0. 

[சீவன் - கணங்கள்.] 

[5/6 ௪2 த. சீவன்,] 

சீவகர் 8௪9௮ பெ.(॥.) புத்தத் துறவிகள் 
(திவா.); $பப0/51 ௩௦1166. 

[5/0். /௪(௪ 2 த. சீவகா] 

சீவகளை 5%௪- 4௪/5 பெ.(1.) உயிர்ப்பூ உயிரின் 
செழிப்பு; 411௮! ௦௫௪, ॥!பாப்ர60 (6. (சா.அக.) 

[சீவன் களை] 

[5101. /நீ௪ 2 த. சீவன்] 

சீவகாருண்ணியம் £/௪-(காபஈர்சா, பெ.(ஈ.) 
உயிர்களிடம் காட்டும் அன்பு, இரக்கம்: ளவு 
(0805 ரர 0221பா65. 

[$/2. சபரு 5 க. சீவகாரு£றியம் 2 
சீவகாருண்ணியம்] 

சீவகாலம் 5%2-/அ௪௱, பெ.(ஈ.) வாழ்நாள் 
(உ.வ.); !ரீ௦ 16. 

[சீவ - காலம்] 

[57.௪2 த. சீவ] 

306 சீவசுக்கி 

சீவகோடி 5%5-/(227 பெ.(.) சீவராசி பார்க்க: 
$66 82-23] 

[சீவ * கோடி] 

[5/ம/0௪ 2 த. சீவ] 

சீவச்சவம் 3//2-0-021/2/77, பெ.(ஈ.) 
சீவப்பிரேதம் பார்க்க; 8//2-0-0/22217, 

[இட் 22022 த. சீவச்சவம்] 

சீவசக்தி 53%/௪-2௪/0/ பெ.([.) 1. உயிர்ச் (பிராண) 

சத்து; எவரு - 4! ஐ0௦வ/ல |ரீ6 6658௦௦. 

2. உயிருக்கு (பிராணிகளுக்கு) உதவியான 

உடம்பைப் வலுப்படுத்தும் பொருள்; 54125 

6558111௮10 |86. (சா.அக.) 

[5/ம் (2௮1/2 த. சிவசக்தி] 

சீவசம்போதனை ஃ4//9-2௮772587௮) பெ.(ஈ.) 
தமிழ் மொழியிலுள்ள சமண நூல்; 9 38/08 
பு [கார். 

[5/4 /்௪*ழம்00/௮722 த. சீ;ளம்போதனை] 

சீவசாட்சி 542-222! பெ. (ஈ.) உயிர்களனைத் 
திற்கும் சான்றான (சாட்சி) முழுமுதற் கடவுள்; 

(16 $பறாஊா6 வார, 88 16 11௩௨௧6 ௦0 வ 

டவுா0. 

[5/6 245௮௪7 5 த. சீவசாட்சி] 

சீவசாதனம் 2%/2-2222௮7, பெ.(ஈ.) தவசம் 
(யாழ்.அக.); 91210. 

[5/6 //2*5202/7௮7௪ 25 க... சீவசாதனாம்]/ 

சீவசீவி 2௪௮ பெ.(ஈ.) உயிருள்ளப் 
பொருளைப் பற்றி வாழும் உயிரி; றவ35116. 

[5/0். /௪/0/72 த. சீவசினி] 

சீவசுத்தி 3௪-30 பெ.(ஈ.) உண்மையறி 
வின்பமயமாகிய கடவுளை உயிர், 
அவ்வொளியே கண்ணாகக் கண்டறிந்து 
அதில் உயிர் தற்போதமடங்கித் தனக்கு 
நல்வினைப் பயனாகியக் கடவுள் தானாய் 
நிற்கை (கட்டளைக். 188): 176 51216 ௦4 15௮110 
6 பாவ்றகா, 1 மர்்ள் ரர ப்ர்பெத! 50ய॥ 
10965 16 56086 ௦7 8617 ௮0 6௨௦௦௨5 
லொரி! ஈரம் 6 இறா. (செ. அக.) 

[5/4 //2-20/00/4/5 த. சிவசத்தி] 



சீவசெந்து 

சீவசெந்து 22-22) பெ.(॥.) உயிரி; (600 

வா. 

[8/4 /ந௪-/2700/ 2 த. சீவசெந்து] 

சீவத்தறுவாய் 3//௪-ட/8பாத பெ.(ஈ.) 

இறக்குங் காலம் (யாழ்.அக.); ஈ௦௱6ர் ௦4 

0௦915. 

[சீவும் - தறுவாய்/ 

[5 ௪2 த. சீவ/ 

சீவத்துவம் 5%௪//பப௮7, பெ.(॥.) ஆதனின் 

ஆற்றல் (ஆன்மசக்தி) (உ.வ.); பாம 

[5/௩ 2-௪ த. சீவத்துவம்/ 

சீவத்விபாகம் 3/௪/-8ம29௮, பெ.(॥.) 

உயிரோடு இருக்கும் போதே தந்ைத தன் 

மக்களுக்குப் பங்குப் பிரித்துக் கொடுக்கை; 

(4/0) நவாப்(௦ா ௦4 எா ௨ா௦௦51வ! 651916 

௮௱௦௱109 5076 ந 1௨ 2 பேர 15 116- 

ப்ா6. 

[9/6 //2௦-07ம//2922 த. சீவுத்விபாகம்] 

சீவதசை 3//௪-2௪2௮ பெ.(.) வாழ்நாள் 

(சங்.அக.); [76 16. 

[5/0 /2702222 த. சீகுசை] 

சீவதம் 5%/௪௦௮, பெ.(ஈ.) மழை முகில் (பிங்); 

[௮10-01௦ ப0. 

[5/7 72-09: த. சீவுதம்/ 

சீவதரிசனை /௪-௦272௪ர௮) பெ.(॥.) 

பெயருருவமாகிய எளிய இவ்வுடலை விட்டு 

நீங்கிய உயிர் உண்மையறிவின்பமாகிய 

கடவுளைப் பற்றி நிற்கை (கட்டளைக். 188); யடி 

51516 ௦1 பாலர் ப0 16 10655 

பாவலா. 

த.வ. உயிர்க்காட்சி 

[5/1 240௮718௮7௪ 2 த. சீவதரிசனை] 

சீவதருமம் ந௪-௪யசா, பெ.(ஈ.) 

உயிர்களின் பொருட்டுச் செய்யும் அறச்செயல் 

309 சீவப்பிரேதம் 

(பசுபுண்ணியம்) (வின்.); ஈாஏர்(010ப5 06605 

௦வார்60 1 ஈ6ா2 06 1௦ [ரர 6௨05. 

த.வ. அருளறம் 
[5/6 ்ச*ப0௮ா122 த. சீவதருமம்/ 

சீவதாது 35௪-220, பெ.(ஈ.) உயிரின் 

நாடித்துடிப்பு (சீவநாடி) (உ.வ.); !1176-0ப156, 

ப/56 பப 1211 ௮4 16 வா். 

[8/ம //௪70172//2 த. சீவதாது/ 

சீவதிசை 3//2-018௮] பெ. (ஈ.) 1. உயிரோ 

டிருக்குங்காலம்; பொலி ௦4146. 2. வாணாள்; 

[116 1116. (சா.அக.) 

[சீவ * திசை] 

[8/6 0௪ 2 த. சீவ] 

சீவந்தம் 522, பெ.(.) 1. மருந்து; 
உபி. 2. உயிர் (பிராணன்); !16. (சா.அக.) 

[8/7 ்னா் 2 த. சீவுந்தம்] 

சீவந்தன் 5:72) பெ.(1.) உயிரோடிருப்பவன் 
(சங்.அக.); பர) 0605௦. 

[5/4 மனச 2 த. சீவுந்தன்] 

சீவநாசவிடம் 5%௪-22௪-௦/7௪7, பெ.(1.) 
உயிர் அழிவை (சேதத்தை) விளைவிக்கும் 

நஞ்சு; 06801 0150. 

[$/ம் ௪7742௪05௪2 த. சீவுநாசவிடம்/ 

சீவநாடி 3%/௮-7சஜி; பெ.(ஈ.) சீவதாது பார்க்க; 
5௦6 5/02-/20ப/ 

[5/4 ்சராசிறி? த. சீவுநாடி] 

சீவநாள் 5%௪-74/ பெ.(ர.) சீவதசை (யாழ்.அக.) 
பார்க்க: 566 8/2-/22௪: 

[சீவ - நாள்] [5/0 0/௪ 2 த. சிவர 

சீவப்பிராணி 3௪-2-மரசர்  பெ.(॥.) 

உயிருள்ளவை, (2419 6605. 

[5ம் (ந்சசமாசாள் 2 த. சீவப்பிராணி 

சீவப்பிரியை 5%:௪-2-2/௫்ு பெ.(ஈ.) கடுக்காய் 

(சங்.அக.); ரொோஸ்ப(௦ ராரா௦ம ௮௭. 

[8/4 ்௪-றற்22 த. சீவப்பிரியை/ 

சீவப்பிரேதம் 5%2-0-,2/22௮-7, பெ.(1.) உயிர்ப் 

பிணம்: 6௮ 0650, 88 ௮ 70 01056. 

[51ம் (௪5௪/௪ 2 த. சிவப்பிரேதம்/ 



சீவபலி 370 சீவவிருட்சம் 

சீவபலி 82-0௮; பெ.(1.) 1. தன்னுயிரைக் காவு சீவரூபம் 8௪-0௮, பெ.(॥.) மாயை 
(பலி)கொடுக்கை; 8801411000 0165 |116. 

2. உயிர்ப்பலி; 3/௮! 8801717106. 

த.வ. உயிரஈகை 

[8/0 /௪-2௪ர25 த. சீவபவி] 

சீவபாவம் $//2-020௮/7, பெ.(ஈ.) 
உயிர்த்தன்மை; 51816 07 வார 8 /௪. 
'சீவபாவ முண்டெ்குதல் விபரீதம் (வேதா, 
கூ.129) 

[5/6 ௪0/22 2 த. சீவயாவம்] 

சீவபுண்ணியம் 5/2-2பரந்கு, பெ.(ஈ.) 
சீவதருமம் (யாழ்.௮க.) பார்க்க; 866 8%2- 
0௪/ப//172/77. 

[5/61. ///2-0யறு௪ 2 த. சீவபுண்ணியம்] 
சீவம் 8௪, பெ.(ஈ.) 1. சீவன்! பார்க்க: 866 

84/௮1. 2. ஒன்பது பொருள்களுள் ஒன்றாகிய 
உயிர் (சீவக. 2814, உரை); |16-றாரர௦1016 1 9 
௦௦09, ௦06 07 772/2-02127/72177, 

[5/7 22 த. சீவம்] 

சீவமந்திரம் 3/2-ஈ7௮7௪௱), பெ. (ஈ.) உடல் 
(யாழ்.அக.); 0௦0, 85 (6 01206 876 (66 
500! 651095. 

[சீவ - மந்திரம்] 

[5/61. 22 த. சீவர் 
சீவர் 5௮7 பெ. (ஈ.) உயிருள்ளோர் (யாழ்.அக.); 

பரா 606. 

[5/1. 22 த. சீவர்] 

சீவரத்தினம் 5%௪-௪//0௪௭, பெ.(ஈ.) நல்லப் 
பாம்புக்கு உயிர்க் காப்பாய் அதன் தலையில் 
உள்ளதும் வேண்டியதைக் கொடுக்க வல்லது 
என்று கருதுவதுமான மாமணி: [176 98, 
௦61460 1௦ 0௨ ௦ (06 680 ௦74 105 0௦05, 
65581௮! ௦ [6 76 வா் 08016 ௦7 9௮0 
18 0055685507 பவள 15 0251௨0. 'ராமிசம் 
ழ் சீவரத்தினமே (அருட்பா; | விண்ணப்பக் 
கலி 200) 

[5/6 ௪௭௭௪2 த. சிவரத்தினம்] 
சீவராசி 5௪-26 பெ.(.) உயிரினம்: ரா 

௦61105 416௫60 85 ௨01௨. 

[5/7 சாதல் த. சீவராசி] 

வடிவத்தைக் காணுதற்கு ஒரறிவு உண்டென 

அறிகை (கட்டளைக். 188); 16 81816 ௦7 
05080 112111876௨ ப! 06 ௮ ரார்ன(0ா 
00/2 1௦ பாோ512ா0 176 ரவ] ஈகர்பாடி ௦4 
84/2, 

[5/6 ///27%700௪ 2: த. சீவருபம்] 

சீவரேக்கு 3௪-50) பெ.(.) 1. சிற்பத் 
தீர்மான வேலை (வின்.); 118/0 811016 [ஈ 

5151ப௮ரு ௦ 19/௮௫, 16 1851 (0005 1௮1 

91/6 6 ௮0068௭80௦6 07 |76. 2. தங்கம் 

முதலியவற்றின் மெல்லிய தகடு; 8110 ௦7 9௦10 

101 ப560 1 8ஊ1ார 06. 

[$/ம் //௪7(0. 52 த. சீவரேக்கு]] 

சீவரேகை 3௬௪-89௫ பெர.) உள்ளங்கையிலுள்ள 

வாணாள் (ஆயுள்) வரிகை; 6 ௦74 (116, ௦16 ௦7 
ய்6 ॥॥85 ௦ 16 வி 8௦0 16 பொல் 

011/7. 

[5/0 //21/2/0722 த. சீவரேகைர] 

சீவலயம் 8%௪-/௮௪௪௭, பெ.(ஈ.) இறப்பு 
(யாழ்.அக.); 06810. 

[5/0 //௪ஈலு/௪ 2 த. சீவலயம்] 

சீவலி 5/1 பெ.(1.) சீபலி பார்க்க: 566 தந்த 

[5/0 32௮72 த, சீவவி] 

சீவவதை 5/%/5-ட௪௦௮/ பெ.(॥.) 1. உயிர்களைக் 
கொல்லுகை; ஈர ௦74 
2. கடுந்துன்பஞ் செய்கை: (௦11ப1௦. 

[5/. //௪402017௪ - த. சிவதை] 

சீவவனல் 5௪-௦௭-௪௭0௮! பெ.(ஈ.) உயிருக்கு 
மூலமான வயிற்றுத்தீ, காமத்தீ, சினத்தீ: (௦ 
66 ஈரி(௮ 165 பர்ர௦் உபகார (76. 

ாரராவ!5. 

[5/6 ///2-௮7௮9 5 த. சீவவனல்] 
சீவவிருட்சம் 5%/௪-பரய/2௪ பெ.(ஈ.) ஈடன் 

தோட்டத்திலுள்ள ஒரு மரம் (வின்.); 16 12௦ 
௦1761 46 ரான ௦7 811. 

[5/0 ச 7622 த. சீவ ிரட்சம்] 



சீவற்சம் 

சீவற்சம் 5ந்கக, பெ.(ஈ.) 1. திருமாலின் 
திருமார்பிலுள்ள மரு அல்லது மயிர்ச்சுழி; ஈ௮11 

௦ போ! ௦ல் 016 08 ௦4 ரபாக. 

2. விழாக்களில் மங்கலக்குறியாக எடுத்துச் 
செல்லும் திருமகள் உருவம்; [11306 ௦7 (வகா 

கொர்6ூ 0 506015! 0002310175, 85 ௮ ஷு 

௦4 8ப521010ப81855. 'கிளாசடா சீவுற்சம்' 
(திரு. கிரணம். 577), 

[5/6 57-02752 2 த. சிவுற்சம்] 

சீவன்! 5௪ பெ.(1.) 1. உயிராதன் (பிங்.); 
1 0//70ப௮! 80. 2. உயிர்விலங்கு; [ரர பள், 

வாற. 3. உயிர்; 176, எரிஅ௫ு; 4. ஆற்றல்; 

௨9 உர், ஊர். அவனுக்கு அதைச் 

செய்ய சீவன் இல்லை. 5. வியாழன் (பிங்.); 

படர். 6. காந்தம் (வின்.); ஈரா. 

[5/6 ௪2 த. சீவன்] 

சீவன்” 3௪ பெ.(ஈ.) ஒளிமணி (வைடூரியம்) 

(யாழ்.அக.); 1812 |82பர். 

[8/2 க. சீவன்] 

சீவன்முத்தர் $ந்கரபர்சு பெ. (ஈ.) 
இம்மையிலேயே வீடுபேறடைந்த நால் 
வகையினர் 'பிரமவித்துக்கள், பிரமவரர், 
பிரமவரியர், பிரமவரிட்டர்' (கோயிற்பு, 
இரணியவன்ம. 68); 06ா*60160 50ப/5 வா௦ 
[1௮1/6 ௦01210௨0 111௮! 11/௦௦ பண்ரி51 புள் 

| 45 86, ௦7 10பா 01886865, 4/12., ௦ர௮/77௮- 

717/2 ௦/4772-0/2/௪7, 0/2/772-/௮ற்27 

27/772-/௮5/௮ 

[5/6 (ப்ளாப் 2 த. சீவன்முத்தா] 

சீவன்முத்தி 5/-ரய பெ.(॥.) உயிர் 
இம்மையிலேயே வீடுபேறடைகை; 1௮] 
0611௩னலா௦6 வரா்ரிடீ 5141 ॥ஈ 1/5 176. 
"திருவாலவாய் சீவன் முத்திதரும்" 
(திருவிளை. தலகி.7). 

த.வ. இஷ்மைவீடுபேறு 

- [இல்ன த. சிவன்முத்தி] 
சீவனகம் ஃந்சரசரசா, பெ.(॥.) சோறு 

(சங்.அக.); 000180 (10. 

[5/8 னா 2? த. சீவனகம்] 
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சீவனசேடம் ௪7௪-2௪௭, பெ.(ஈ.) 
பிழைப்புக்குரியது; ஈ௮ார்சாசா௦௨. பற 
பணிறிமத்தக்காரருக்குஞ் சீவனசேமாக 
னன் கொடுத்து (தெ.இ.க.தொகு..3 - 47 

[5/1.//4728௪: த. சீ வன சடம்] 

சீவனந்தேடு-தல் 5%7௮/20/-, 5 செ.கு.வி. 
(4.1.) 1. பிழைக்கும் வழிதேடுதல்; 1௦ 5661; 

௯815 ௦1 ர0. 2. இரை தேடுதல் (யாழ்ப்.); 

1௦ 5661 1000, றாஞு, 85 வா௱ச!6. 

/சிவணம் 4 தேடு-த.ல்] 

[57ம் 0/௪ 5 ௪. சீவனம்] 

சீவனம் 2 பெ.(£.) 1 பிழைப்பு நடத்துகை: 

ர்ராாட, பல்வா 186. 2. பிழைக்கும் வழி; 

1146111000, ௱6கா5 07 5ப518ாவா0௦6. 

'சிவஞானறந்தான் சீவனமாக வாழ்வோம் 

(சவர. சிவரகசி/வரலா..3. 3. நீர் (பிங்); 

44௪127. 4. கஞ்சி; 1106-81௦1. கரையிற் 

சீவ குடியாமல் வந்து டேன். (நாஞ்) 

[5/௪ த. சீவனம்] 

சீவனமுனை சறச-/7௮] பெ.(ஈ.) 
பிழைக்கும் வழி (வின்.); 16215 ௦1 ௩/௮1(௦௦0. 

/சீவனம் * முறை] 

[5/0 /்னச௪ 2 த. சீவனம்] 

சீவனாதாரம் ரசாக்), பெ. (ஈ.) 
1. சீவனாம்சம் பார்க்க: 566 3///7277.247. 

2 சீவனோபாயம் பார்க்க 566 5%//7026௯/௮7. 

3. சீவாதாரம் பார்க்க 566 5%/222/௮7. 

[5/ம் ா௪2-0102:22 த. சீவனாதாரம்/] 

சீவனாம்சம் ர்க, பெ. (ஈ.) 
கைம்பெண், மணவிலக்கு பெற்றவள் 

முதலியோருடைய பிழைப்புக்கென் று 

கொடுக்கும் பொருள்; ஈவார்சாவா௦6, 
5பட915121௦6 8௮1/௦௧௮௭௦௦, 85 னா 1௦ 8 
10௦1. 

த.வ. பிழைப்புத்தொகை 

[8/0 (்னாச௮722 2 த. சீவனாம்சம்] 
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சீவனார்த்தம் 5/௪, பெ.(ஈ.) உயிர் | சீவனெளடதம் £/௪ாசபனிசச, பெ.(ஈ.) 
வாழ்க்கைக்கு ஆதரவு; 8பற0௦1 ௦1 (76. 

[5/4 நாச: த. சீவனரர்த்தம்] 

சீவனாவுபதம் 8//272-1-ப௦௪2௮, பெ.(.) 

பிணி தீர்த்து உயிர்தரு மருந்து; £ஊ51091146. 

(சா.அக.) 

சீவனாளி சாகர் பெ.(ஈ.) 
(யாழ்.அக.); நரா மளா. 

/சீவன் * ஆணி] [5/0 0/௪: த. சீவன்] 

உயிரினம் 

ஆள் 2 அளி 

சீவனி'-த்தல் 3%௪ஈ7*, 4 செ.கு.வி.(.1.) பிழைப்பு 
நடத்துதல் (யாழ்.அக.); 1௦ ஈவாரவ் ௦0௦567, 
லகர. 

த.வ. பிழைத்தல் 

[5/1 மாச 2 த. சீவனம் 2 சீவணி-] 

சீவனி” $ந௪/ பெ.(ஈ.) 1. உயிர் தரு மருந்து 
(பிங்.); (76-04 எற், ஈய ளா் 12 
[651065 (176. 2. செவவழியாழ்த் 
திறத்தொன்று (பிங்.); 8 866001008௫ ௱ுவ௦0ஙூ 
பட ௦1 16 5வு/௮/ 0855. 3. மந்தாரச் சிலை 
(வின்.); 8 01806 51006. 4. பாலை மாவதை 
(பிங்.); /6006-16960 இற ௨6-10. 
5. வெட்பாலை மரம் (தைலவ. தைல. 13): /௦ர௫- 
66. 6. ஆடு தின்னாபாலை (மலை.): 8௦ 
(416. 7. செவ்வள்ளிக் கிழங்கு (மலை.); 0பாட6 
வா. 

[54 ///2ர/25 த. சீவணி] 

சீவனியம் 2௪றந்சா, பெ.(ஈ.) 1. நீர் (பிங்: 
9181. 2. மூத்திர தாரை வழியாக 
செலுத்தப்படும் ஒரு நெய்மம் (கிருதம்); ௮ 
66௭10 ௦04 90௨6 யர்/௦ 15 ப560 15 6 
பார்60160 177௦00 பானா. 

[5/1 /ளந்ச? த. சீவனிீ௰ம்] 

சீவனோபாயம் 2௪௦6 ஆ:௮௭௱, பெ.(ஈ.) 
பிழைப்புக்குரிய தொழில்; ா0௦165510, 
000பழ234௦௱ 85 8௨ ௨816 ௦ 0. 

த.வ. பிழைப்புத்தொழில் 

[5/7 ௮௭-௦2: த, சீவனோபாயம்] 

இறுதி காலத்திலும் உயிரை நிறுத்தும் மருந்து; 
ஈு€௦(01618ாளொ0 1௦ நாவலா 86 (வர 116 

௦௦. (சா.அக.) 

[$/1. ///271௪05௪022 த. சீவனெளடதம்] 

சீவா 5 பெ.(ஈ.) சீவனி”. 4 (மலை.) பார்க்க: ' 

566 84/27, 4. 

சீவாக்கினி 8௮௮௮) பெ. (ஈ.) உயிர் 
பிழைத்தற்கேதுவான வெப்பம்; 16௦1 [20460 

1௦7 5516812006 ௦7 1116, வவ! 6௦7. 

உயிர்த்தீ - மூன்று வகைகளிலொன்று. 

உயிர்த்தீ : 1. வயிற்றுத்தீ, 2. விந்துதீ, 3. சினத்தீ. 

சீவாத்திகாயம் 2%௪444ஸ, பெ.(ஈ.) அருக 
(சமண) மதத் தத்துவங்கள் ஐந்தனுள் 
ஒன்றான ஆதன் (திருநூற். 23, உரை); [12 ௦ 
கா, 16 0005010ப5 ஊன் ஜரா 

0116 ௦1 ௦௪425//4(27௮/77. 

[5/0 /௪4௪5/42/௪ 2 த, சீயாத்திகாயம்] 

சீவாத்துமா 8%2/பக, பெ.(ஈ.) ஆதன் 
சிற்றுயிர்; 101 0ப௮] 5001, 000. 1௦ 
9-/2177211ப1/772 

[5/6 ௪72௮ 2 ௧. சிவாத்தமா] . 

சீவாதாரம் 5%:222:௮72, பெ.(ஈ.) 1. வாழ்வுக்கு 
அடிப்படையானது (உ.வ.3: (17௫5 ௦/௪ 5பழ0௦ா 
ம் 6 51477 ௦7 176. 2. உடல் (சது.); 0௦07. 
3. உலகம் (யாழ். அக.); (6 14௦110. 

[5/0 ௪20722 த. சிவாதாரம்] 
சீவாந்தம் %கா2௪௱, பெ. (ஈ.) இறப்பு (வின்.); 

06914. 

(5/4. மூசா க. சீவாந்தம்] 

சீவான்மா நசரக பெ. (ஈ.) சீவாத்துமா 
பாக்க; 866 %2/பரச ஓங்கு 
சீயான் மானினை ”(கூர்மபு இந்திர. 24.2) 

[5/2 சான இ. சீஷரள்மா] 

சீவி'-த்தல் நட 4 செ.கு.வி.(4.[.) 1. உயிர் 
வாழ்தல்; 1௦ 16. 2, பிழைப்பு நடத்துதல்; 1௦ 
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௮/6 8 ரா. 3. தொழிற்ப்டுத்ல் (வின்); 1௦ 
06 201146, 85 6 008/8% ௦7 16 6௦ஞ் ௦ 

ஈரம் ர ஙஷ்ளீப ௦ப௩. 

[5/6 2 த. சீவி? சீனி த்தல்] 

சீவி“-த்தல் 344 4 செ.கு.வி.(4.1.) இறத்தல் 
(யாழ்.அக.); 1௦ 016, ப560 பழக (81/0 வ 

[5/0 022 த. சீனி? சிவி-த்தல்] 

சீவி” 24 பெ.(॥.) உயிருடைப் பொருள் 

(யாழ்.அக.); ௩ரார 60. 

[5/0 ற் 2 த. சீவி] 

சீவிதக்காரன் 8//2௪-/6/(அ௪ற பெ.(ா.) பணி 

செய்வதற்காக நல்கை (மானியம்) பெற்றவன்; 

01௮116௦ 01 9 567106 வா. “சேவகர் செய் 

சீதக் காருக்கும் (கரனை, பு/ணவிடி, 25), 

[5/௩ 01/௪ 5 த. சிவிதக்காரன்] 

சீவிதஞ்ஞை 3௪௮1 பெ.(ஈ.) நெஞ்சாங் 

குலை (யாழ்.அக.); ௨௮. 

[5/1 2/2 2: த. சீவிதஞ்னனா] 

சீவிதம் 5725-77, பெ.(7.) 1. உயிர்வாழ்க்கை; [[76. 
ஒ005181௦6. 2. உயிருக்குப் பற்றுக் கோடு 

(சீவனாதாரம்); 5ப051518006, 810௮௦௪, 

௱ள்ர்சாகா௦6. கோடி பொன்னைச் சீவிதமாக 
வடையாரா பிருப்பரார் " (சீவக. 2156, உரை), 
3. உயிர் வாழ்தற்குப் பற்றுக்கோடாக விடப்பட்ட 

இறையிலி நிலம் (8.0.); 18௭௦ ரொலா(60 (ல 

1126 1௦0 ஈவாராலா06. 

[8/0 442 2 த. சிவிதம்] 

சீவியம் 5%ந்௮/77, பெ.(.) சீவிதம் பார்க்க; 566 

5/1/0௧77, 

சீவிணி 54/1 பெ.(ஈ.) 1. உயிர்ப்பிக்கும் மருந்து 

(சஞ்சீவி); 8௨ ௨14 1௦ 7851076 (176. 

2. யாழினோசை வகை; 016 ௦ 16 ஈ௦185 ௦1 

(6 |பர6. 

[5/0 //2 த. சிவினி] 

சீவோபாதி 4/52221 பெ.(.) மனித வாழ்வில் 

அடங்கிய பிள்ளைப்பருவம் முதலிய நான்கு 

பருவம் (நாநார்த்த. 904); 17௦ 1௦பா 518065 ௦7 

373 சீனக்கிழங்கு. 

ஈயா 1176. 12. ஐசற்கா, (சமா௫சா 
])/20/1/2/72/77, 62/11424/77. 

[5/6 ///24ப0201/2 த. சீவோயாதி] 

சீவோற்பத்தி 2%30௪1( பெ.(1.) 1 கருத்தரிக்கை; 
௦௦106040. 2. கருக்கொள்ளுங் காலம்; 041100 

௦1 ௦000060140. (சா..அக.) 

த.வ. கருவாக்கம் 

[5/4 0/2 பாற: த. சீயோற்புத்தி] : 

சீனக்கண்ணாடி 45௪-4௪௪ பெ.(1.) 

1. சீன நாட்டுக் கண்ணாடி; 9 0 07 100110- 

01355, 957௦௱ ரோக. 2. மூக்குக் கண்ணாடி 

(யாழ்.அக.); 8506012016. 

[சீனம் * கண்ணார 

[5/ம 01௪2 த. சீனம்] 

சீனக்கர்ப்பூரம் 5/72-/-4௮௦2277, பெ.(.) 

சீனச்சூடன் (இ.வ.) பார்க்க; 866 3/72-௦- 

2//02/7 

[சீனம் * காப்பூரம்/] 

[5/ம் 27௪2 த. சீனம்] 

சீனக்காக்கை 37௪-424] பெ.(£.) காக்கை 

வகை (யாழ்.அக.); 8 (0 01 07015. 

/சீனம் - காக்கை] 

[5/0 0௪2 த. சீனம்] 

கா-கா-காகா 2 காக்கை. காகா கத்தலதால் 

காக்கை எனப்பபயாெற்௱து. காகாவெனாம் அ$றணை அ.௰0ர் 

ஜலிக் குறிப்பிவின்று தோன்றுமே சொல் (முதா... 

சீனக்காரம் 4//72-/642:௮/77, பெ.(.) படிக்காரம் 

(பதார்த்த. 1105); வபர. 

/சீணம் * காரம்] 

[9/4 ௦௪2 த. சீனம்] 

கரி 2 கார் 2 காரம் கரி என்னும் வினையடியால் 

பிறந்த தொழிற்பெயர் கரி4 ஆம் - காரம்'பார்க்க. 

சீனக்கிழங்கு 3௪-//௪//]ப) பெ.(ஈ.) செடி 

வகை (பைஷஜ. 110); [11 விஷ ஈ்ம்ாக், 

௦ ௮1௦0. 
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[சீனம் 4 கிழங்கு] பெயம்......... கூறப்பட்ட (சிலம் 74, 709 உரை), 
[5/4. ௪ 2 த. சீனம்] 

கீழ் 2 கிழக்கு 2 கிழங்கு 

சீனக்கிளி 8/72-//07 பெ.(ஈ.) பெருங்கிளி 
(வின்.); 000900, ௪0௭1ப072௦. 

[சீனம் - கிளி] 

[5/6 07௪2 த. சீனம்] 

கிள் 2கிள 2 கிளி- பேசும் ஆற்றலுள்ளது 

சீனக்குடை 8௪-/6/ய/2 பெ.(ஈ.) தாள் 
(காகிதக்) குடை (யாழ்.அக.); 93௪-ப௱மாவி2. 

[சீனம் - குடை] [$/7. 2௪2 த. சீனம்] 

குள் 2 கூட 2 கூடை 

சீனக்கொழுஞ்சி 5௪-6/௦/பறர் பெ.(ஈ.) 
கத்தூரியெலுமிச்சை (ட); 6-௭, 

[சீனம் * கொழுஞ்சி] [5/7. ௦25 த. சீனம்] 
கொழு 2 கொழுஞ்சி - ஒருவகை எலுமிச்சை 

சீனகர் 5/ர௪ஏசா பெ.(ஈ.) சீனநாட்டார்: (௦ 
மோ. 

[5/ம் 007௪25 த. சீனம் 2 சீனகா] 
சீனச்சரப்பளி 3/72-0-0212-,0-,0௮7 பெ.(ஈ.) 
அணிவகை (தெய்வச். விறலிவிடு. 599); 8 
வளர். 

[சீனம் * சரப்பள்ளி] [5/1 ௪2 கூ. சீனம்] 
சீனச்சட்டி 5/2-0-22]]] பெ.(ஈ.) ஒருவகை 

உருக்கு இரும்பு (வின்.); 3 400 ௦4 ஈது 
[சீனம் - சட்டி [50 ஸ்சஃ த. சீனம்] 

சீனச்சூடன் 52-0௦-௦028 பெ.(ஈ.) கருப்பூர 
வகை; 8 40 01 0௮௱௦. சினச்சூட னென்று 

[சீனம் 4 சூடன்] [8/2 ௦௪2 த. சீனம்] 

குடி 5 கூடம் 5 சூடன் 

சீனத்துப்பட்டு 5/7௪/1ப/-0-0-10) பெ.(ஈ.) சீன 
நாட்டுப்பட்டு; ரோக 511. 

[சீசர் - அத்து * பட்டு] அத்து - சாரியை 

சீனத்துமுத்து 8ச/ப-ராப//ப, பெ.(ஈ.) 
போலியான முத்துவகை (வின்.); 811/71014] 

02216 70 போக. 

[சீனம் - அதீது * மூத்துப] அத்து - சாரியை 
சீனத்துவித்தை 5/௪///-0/1௮1 பெ. (ஈ;) 

அருமைப்பாடான வேலை (இ.வ.); 1816 016௦௦ 
௦1801. 

ர்சினாம் - அத்து 4 வித்தை. அத்து - சாரியை] 

சீனநெல் 57௪-721 பெ.(॥.) நெல்வகை; 8 140 
௦1 0800. 

[சீனம் * நெல்] 

சீனப்பட்டை 5/72-0-0௪]௮] பெ.(.) பறங்கிப் 

பட்டை (பாலவா. 689); !2-1௦௦. 

[சீனம் * பட்டை] 

சீனப்பரணி 9-௦-2௮201 பெ.(ஈ.) பெரிய 
பாண்ட வகை (உ.வ.); 8 1௩0 ௦7610]. 

[சீனம் * பரணி] 

சீனப்பலா 52-0௦-௦௮24 பெ.(ஈ.) சீனப்பட்டை 
(வின்.) பார்க்க; 566 8/72-0-0௮2/7௮ 

[சீனம் - பரை] 

சீனப்பா 57௪௦24 பெ.(ஈ.) 1. பறங்கிப்பட்டை; 
ரோக - 004. 2. பெருங்கிழங்கு (பாலவா. 692); 
யக பர்வ. 

[சீனம் * பரி 

சீனப்பாகு 5/72-0-027ப பெ.(ஈ.) மருந்து வகை 
(யாழ்.அக.); ௨ ௪0106. 

[சீனம் - பாகு] 

சீனம் 3௮), பெ.(ஈ.) 1. ஒரு நாடு (நன். 273, 
உரை); 8௨ ௦௦பார்ரு. 2, சீனமொழி (திவா.); 
656 181௦ப806. 3, சீனத்துப் பொருள்; 



சீன்பல்லிகை 

ரொ ௱்வாபரீக0்பா6, 86 ரோக் எர 

'இஸ்ட்டுச் சீனம்” (ஈன். 290, 61௫.) 4. 

படிக்காரம் (தைலவ. தைல. 91); அபா. 

[5ம் 2௪: த. சீனம்] 

சீனமல்லிகை 37௮77௮119௪] பெ.(1.) மல்லிகை 

வகை (வின்.); 3 1880 011886. 

[சீனம் * மல்லிகை] 

சீனமிளகு 4/7௪-77/௪, பெ.(ஈ.) வால்மிளகு 

(மலை.); பமல் 0600௭. 

ம. சீனமுளகு 

[சீனம் 4 மிளகு] 

சீனமுத்து 372-ப//ப) பெ.(ஈ.) சீனத்துமுத்து 

(யாழ்.அக.) பார்க்க; 866 2/7/10/-/77ப120. 

[சீனம் 4 மூத்து] 
சீனர் 8௪: பெ.(.) சீனகர் பார்க்க; 566 

$ாச02: பவனா சீனா சோனகா (கம்பரா. 

மிதிலை, 99) 

[சீனம் 2 சீனா] 

சீனவங்கம் 87௪-௪1௮, பெ.(॥.) ஈயம் 

(மலை.); (680. 

[சீனம் * அங்கம்] 

சீணவெடி 5/2-/எ2ு பெ.(ஈ.) பட்டாசு (உ.வ.); 
080615. 

த.வ. சீனிவெடி. [சீனம் * வெடி] 

சீனவெரிவண்டு ௪-0-௮0௪720) பெ.(.) 
வண்டுவகை: 8 140 07 66646, 0005102160 

0௦01501௦05. 

சீனன் 34/72 பெ.(1.) சீனநாட்டான் (யாழ்.அக.); 

ணொளாள. 

[சீனம் 2 சீனன்] 
சீனா 572 பெ.(ஈ.) சீனம் 1 பார்க்க; 566 

5//72/77-1. 

[சீனம் 2 சீனா] 

சீனாக்கற்கண்டு 472-4௮௪ பெ.(0.) 
கற்கண்டு வகை; 2 (40 ௦4 5ப027 - கழே. 

[சீனா 4 கற்கண்டு] 

375 
௮) ட க்தி ய அஆ. ட் 

 சீனிக்கிழங்கு 

' சீன்க்கர்கிதம் கச: 6(அ/ச௪௱), பெ.(ா:) 
சீனாவிலிருந்து இறக்குமதியான் மெல்லிய 

தாள் (காகித) வகை (வின்.); 8 0 ௦7144 

080௪, 85 ॥௱ற௦ர்60 10 ரோக. 

[சீனா 4 காகிதம்] 

சீனாக்கோழி 82-62 பெ.(.) கோழிவகை 

(உ.வ.); 3 5060168 04 1011. 

[சீனா - கோறி] 

சீனாச்சுருள் 32-௪-பய/ பெ.(ஈ.) 

சீனத்துப்பட்டு; 511/6 ௦1014 ஈப7201பா60 

ரோ. 

[சீனா - சுர்] 

சீனாப்பிரேதம் 3/72-,2-272277, பெ.(.) மிக 
மெலிந்தவன் (இ.வ.); 08/6, 68018160 
௦௦5௦. 

சீனாப்பெட்டி 5/72-2-௦02/ பெ.(ஈ.) பெட்டி 
வடிவில் செய்யப்பட்ட பட்டாசு (வாணம்) (உ.வ.); 
14/௦1 818060 [166 8 00%. 

[சீனம் 2 சீனா 4 பெட்டி] 

சீனி 8! பெ.(1.) 1. சீனிச் சருக்கரை; 4ுள்(16 
5081. 2. சீனத்துப் பொருள்; சொ656 
றா௦0ப௦(/005, ப860 1" ௦0௦ழ௦யா06, 85 அற் 
52/27. 

[5/4 பற்௪2 ப. விர்/2 த. சீனி] 

சீனிக்கண்ணாடி அறப் (சராசரி பெ.(ஈ.) 
தொலை நோக்காடி; (61650006. 

/சீனி - கண்ணா] 

சீனிக்கல் அப் ௨/௮ பெ...) வெள்ளைக்கல்; 
ப்ர ௨01௦. 

/சீணி - கஸ்] 

சீனிக்கற்கண்டு 366/௪) பெ.(.) 

சீனாக்கற்கண்டு (உ.வ.) பார்க்க; 566 3/72- 

/“ 21/20 

[ச்ணி 4 கற்கண்டு] 

சீனிக்காரம் 244௮௮7, பெ.(ஈ.) சீனக்காரம் 

(வின்.) பார்க்க; 596 3/0௪-/-42/4177. 

[சீணி - காரம்] 

சீனிக்கிழங்கு ப் -கரம  பெ.(॥.) 
சருக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு (உ.வ.); 514/661- 



சீனிச்சாக்கரை 

001810, 100368 6912185. 

த.வ. சருக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு 

[சீணி * கிழங்கு] 

சீனிச்சர்க்கரை வ/ட்௦-0௮/4427௮] பெ.(.) 

வெண்மையான சருக்கரை வகை (பதார்த்த. 

187); ரோொ& 5ப027, பள்(6 5ப027. 

[சீணி 4 சாக்கரை] 

சீனிப்பலா 3ட்2-௦௮2, பெ.(॥.) மரவகை; 

௮0-11 1126, &7௦௦810ப5 110188. 

[சீணி 4 பலா] 

சீனிமிட்டாய் 8/2 பெ.(.) மிட்டாய் 
வகை (வின்.); 8 (400 04 58/6௦. 

[சீனி - மிட்டாய்] 

[8/1 பச 0. விற்ச் த. சீனி 5 அபரா 

2 த. மிட்டாய்] 

சீனியதிரசம் ுட்-௪௦௪32, பெ.(ஈ.) 
ஒருவகை இனிப்புப் பணியாரம் (யாழ்.அக.); 8 

௦ ௦4 ஒவர 6௦ம். 

[5ரர். 72 0. விரு 51ம். ௪12௦௪2 

த. சீனியதிரசம்] 

சு 50, இடை.(ற௨11.) நன்மை, மங்கலம் முதலிய 

பொருள் பெற்று வடமொழிப் பெயர்கட்கு 

முன்வரும் சொல்; 0611 1௦ 58௨ ௫005 

810/0 00001658, 8ப50/010ப81655 95 

$ப0ப02௱, ௦0. 1௦ 10. 

[5/1. 5ப2 த. சு] 

சுக்கம் 8ப4/௪௱), பெ.(1.) சுங்கம்" பார்க்க; 866 
5ப/19.2/77. 

[5/7 8ப/௪2 த. சுக்கம்] 

சுக்காரொட்டி 8ப//2-7014 பெ.(ஈ.) எண்ணெய் 

தடவாமல் நெருப்பில் வாட்டி எடுக்கப்படும் 
அடை போன்ற உணவு (சப்பாத்தி போன்ற 
ரொட்டி); 8 (40 04 90ல், (880051) 1௦851௦0 
வர்ண ௦ம் பவா ௦1. 

த.வ. வறட்டுஅடை 

[0ீ. 8ப/42*ம072 த. சுக்கா ரொட் டி] 

37/0 சுக்கியானம் 

சுக்காவறுவல் 5ப//4:2-௦௮/01/2) பெ.(.) உசிலை 

(மசாலா) சேர்த்து, வறள வறுத்த இறைச்சித் 

துண்டு; 016085 ௦71160 ஈ௦௮( 10 501060. 

த.வ. வறுத்தகறி 
[சுக்கா 4 வறுவல்] 

[பீ 50/22 த. சுக்கா] 

சுக்கான் 80/62 பெ.(ஈ.) கப்பலைத் திருப்புங் 

கருவி; ப006ஈ, ௭௮. 

[பீ. 5ப/472 த. சுக்கான்] 

சுக்கான் கிரி 50/427-/87 பெ.(1.) கப்பலோட்டி 
(வின்.); ஈவா, ௦006 ௦ 816615 9 

446658]. 

[பீ. சாரர்? த. சுக்கான்கிறி] 

சுக்கான்கூடு ப்பம் பெ. (ா.) 
சுக்கானிருக்கும் கட்டை (கப்); பிரப. 

[சுக்கான் - கூடு] [0 5ப/4472 த. சுக்கான்] 

சுக்கான் சறுக்கி 8ப/42-227ப/42 பெ.(.) 
சுக்கானைத் திருப்புஞ் சக்கரம்; [பல ௩௦௮. 

[சுக்கான் - சறுக்கி] 

[பீ. 5ப442.12 த. சுக்கான்] 

சுக்கான்திருப்பு-தல் ப/217-0/ப00ப-, 

5 செ.குன்றாவி.(3.1.) 1. சுக்கான்பிடி--த்தல் 
பார்க்க; 566 8ப/27-௦/2. 2. பிறரைத் 
தன்வயப்படுத்துதல்; 1௦ 00 ॥௦பா வா௦ம்௪ 

(0௦065 08 ௦0௦. 

[சுக்கான் - திரப்ப-தல்..] 

[(. 5/2 த. சுக்கான்.] 

சுக்கான்பிடி-த்தல் 4/427-2/44 செ.குன்றாவி. 

(:1.) கப்பலை நடத்துதல் (வின்.); 1௦ 81267 8 
46558]. 

[சுக்கான் - பிடி-த்தல்] 

[0. 5/2 த. சுக்கான்] 

சுக்கானி 5/2 பெ.(ஈ.) கப்பலோட்டி (வின்.); 
ர வ௱ா5லா. 

[(.. 5ப/27/5 த. சுக்காணி] 

சுக்கியானம் ப-வற்சாசா,  பெ.(.) 

சுஞ்ஞானம் (வின்.) பார்க்க: 566 5ப5727௮7. 

[5/6 5பரு/7க722 ௧. சுஷ்ஞானம் ?” சுக்கியானம்] 



சுக்கிரக்கண்ணன் 

சுக்கிரக்கண்ணன் 5ப/072-/-/௪ர2) பெ. (7.) 
ஒரு கண் குருடானவன் (இ.வ.); 8 ஈகா 00 

॥॥ ௦0௦ 6/6. 

[சுக்கிரன் - கண்ணன்] 

. [9/ம ப௪2 த. சுக்கிரன்] 

சுக்கிரசீடர் 3ப்ம்ச-கா பெ. (ஈ.) 

சுக்கிராசாரியர் மாணாக்கர்களான அசுரர்கள் 

(வின்.); &5பா25, 25 0150101685 ௦7 5ப௪. 

/8/4் 3/7 த. சுக்கிரசீடா] 

சுக்கிரகதசுரம் 2ப////௪1202-2ப/2/77, பெ.(1.) 
விந்து மிகுதியாக சுரப்பதால் வரும் காய்ச்சல்; 

12/61 0ப6 1௦ 600655 56024௦ ௦4 5௨6. 

(சா.அக.) 

சுக்கிரகதவாதம் 3ப//ர௪(௪௦2-0202/7), 

பெ.(1.) விந்து (சுக்கிலம்) அதிகமாக சுரப்பதால் 

உண்டாகும் ஊதைநோய் (வாதம்); [ர௦பா211௦ 

0186856 090560 03 600655 560160௦0 ௦7 

8௭௪. (சா.அக௧.) 

சுக்கிரத்துரிஞ்சில் 8ப/சர்சபாற) பெ.(.) 

ஆவின் பால்; ௦0/75 ஈரி. (சா.அக.) 

சுக்கிரதசை ஃப/2-0222 பெ.(॥.) 

சுக்கிரனுக்குரிய இருபதாண்டு ஆட்சிக்காலம்; 

(06 0611௦0 014 203௨85 ர ஈர்ர்ன் 806 

6)0601865 [15 ஈரிபனா௦6. 2. நல்ல காலம்; 

061௦0 04 06984 றா௦5091௫. அவனுக்கு 

இப்போது சுக்கிரதசை (௨.௨, 

த.வ. வெள்ளிநோட்டம் 

[9/4 2//270225:22 த. சுக்கிரதசை] 

சுக்கிரதோடம் 2ப/87௪-/22௪௭, பெ. (॥.) 

விந்துவின் கெடுதி (சுக்கில குற்றம்); 1420௦ 

௦4 5௭. (சா.அக.) 

த.வ. வீரியக்கேடு 

[9/7 50//274022 த. சுக்கிரதோடம்] 

சுக்கிரநிலம் சபர்சார்ச,. பெ...) 
சுண்ணாம்புக்கல் நிறைந்த நிலம்; 504 060 

சர்ர் ரர ௦ ॥௦0ப165 ௦4 (பாவா. 
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சுக்கிரப்படுவன் 50//2-0-௦். பெ. (1.) 

கண்ணோய் வகை: [ரிக் ௦7 146 

மாவா 04 16 6. /6௦ஈயிலா 
௦01/4. 

[சுகீகிரம் 4 படிவன்/ 

[5/6 3ப௭? த. சுக்கிரன்] 

சுக்கிரம் 3ப/4௮77 பெ. ([.) 1 ஆடவை (ஆனி) 

மாதம் (வின்); 109 ௱௦ர்ஈ கற், ௦௦85- 

௦9 1௦ பா௦-ப்ப்ட்:. 2. கண்ணோய் வகை; 

9 0/568856 ௦1 16 ரூ.6. 

[5/1 ப த. சுக்கிரம்] 

சுக்கிரமூடம் &///௪-௮) பெ (ஈ.) வெள்ளி 

பயன்தராது மறைந்திருக்குங் காலம்; 16 46 

௦4 ஒல புற்ா '/2பத 15 ॥ஈவரவ1016 ௨௮0 

௨௦6 0005106760 10 88/6 1051 ॥/5 

ரிபனா௦6. 

[9/4 3ப/௪ 2 த. சுக்கிரன் - மூடம்] 

சுக்கிரவாரம் 3ப/ம்ச-/௮௮77, பெ. (॥.) 

வெள்ளிக்கிழமை; 111099. 

[5/6 ப்ச் 11௮௪2 த. சுக்கிரவாரம்] 

சுக்கிரன் 8/2 பெ.(.) 1. வெள்ளி; '/2ப5. 

2. சுக்கிராசாரி பார்க்க; 566 பக. 

சுக்கிரன் கண்ணைத் துரு.ம்பால் கிளறிய” 

(திவ். பெரியாம். ர ச: 73. 3. நெருப்பு (சங்.அக.); 

1௨. 4. கண்ணோய் வகை (வின்.); 3 6/56256 

௦119௨ ரூ6, 11/16 5020% ॥ஈ (6 0/6. 

[9/0 பச? த. சுக்கிரன்] 

சுக்கிரன்பாடு 8///420-22214 பெ.(.) இரவில் 

வெள்ளிமீன் கண்ணுக்குப் புலப்படாத காலம்; 

உர்ாஉ ௦ ் ஷாயா்ள 5ய8 16 1ஈர்51016 
81 ஈ/டா(6. 

த.வ. வெள்ளிமறை 

[5/4 30/௪2 த. சுக்கிரன் - பாடு] 

சுக்கிரன்போடு-தல் 2ப/021-020/-, 

20 செ.கு.வி. (4.1.) சூரியன் போடு-தல் பார்க்க; 

566 50/௮2/7202. 

[8/4 8ய௪2 த. சுக்கிரன் - போடு-தல்] 



சுக்கிரனாளி 

சுக்கிரனாளி 3ப/ர்சரசர் பெ. (ஈ.) முத்து 

(யாழ்.அக.); 0251. 

[சுக்கிரன் - ஆனி] [51/2 8ப/௪2 த. சுக்கிரன்] 

ஆள் 2” ஆளி 

சுக்கிராக்கினை 32-6௮) பெ. (ஈ.) 

சுக்கிரீவாக்கினை (வின்.) பார்க்க; $66 

8ப/ர்அ//00௮/ 

[$/61. $ப-ர1/2-௮/722 த. சுக்கிராக்கினை] 

சுக்கிராசாரி 3ப/2/42247 பெ.(1.) அசுரகுரு; 5ப/9, 
95 றார6( 04 ,&5பா85 2. ஒற்றைக்கண்ணன்; 006- 
3/60 06௩௦. 

[சுக்கிரன் 4- ஆசாரி] 

[5/4 ப? த. சுக்கிரன்] ஆசிரியன் 2: ஆசாரி 

சுக்கிரீவன் 3/௪ பெ...) வானரர் 

தலைவன்; 16 ௦63-100 81௦ 85518160 

௩8 80845௩ வகா. நாயகன் 

சுக்கிர ஊனென்றளன் (கம்பரா. உருக்காட் 29) 

[$/ம 5பராா/௪? த. சுக்கிரீவன்] 

சுக்கிரீவாக்கினை பேச பெ.(.) 

சுக்கிரீவனது ஆணை, (மிகக் கடுமையான 

கட்டளை); |!., 5பரங்க'$ 070615, (பரு 841௦ 
௦067 பரி ஓர்சோ€ 0௨/65.) 

[5/0். 2பா/243/7௪2 த. சுக்கிரீவாக்கினை] 

சுக்கிரோதயம் 3ப/2௦௭/௪௱, பெ.(ஈ.) 

வெள்ளி முளைக்குங் காலமாகிய விடியற் 

காலை; (16 1810 ௦1 /8ஈப5 1" 68 0. 

த.வ. எழுவெள்ளி 

[சுக்கிரன் - உதயம்] 

[5/1. 8ப/222 த. சுக்கிரன் - உதயம்] 

சுக்கில 5ப//45, பெ.(ஈ.) ஆண்டு அறுபதனுள் 
மூன்றாவது; 16 1440 நலலா ௦4 16 பறம 
0௨6. 

[$/0். 8ப/0/2 2 த. சுக்கில] 

சுக்கில ஆவிருதவாதம் £ப///2-ச௨ப௦- 
29௮), பெ.(1.) விந்து மிகுதியாக ஒழுகி, 
ஆண் தன்மை நீங்கும் ஒரு வகை நோய்; 8 

376 சுக்கிலநட்டம் 

59௮! 0156856. &ஈ. ௨00௦பாக் ௦8 [6 1௦55 

ஸர் ௭6௦0௦ ௦1 46 0௨06 15 1௦84. (சா.அக.) 

சுக்கிலகாசம் 380ப/4/௪-622௮7) பெ:(ா.) 

கண்ணின் கருவிழியைப் பற்றிய நோய்; ௮ 

0166986 07 16 185 ஈ 116 ரூ/6-00801ு/ ௦7 

0ரூ51௮1106 1875, கே. (சா.அக.) 

[8/4 5ப/027/20௦௪ 2: த. சுகீகிலகாசம்] 

சுக்கிலசுரோணிதம் 3ப44/2-2ப 2077, பெ. 

(ஈ.) 1 விந்து நீரோடு (சுக்கிலத்தோடு) கலந்து 

உயிர்தோன்றுவதற்குக் கரணியமான மகளிர் 

அரத்தம்; 01௦௦0 66(/8/60 1௦ 06 1ஈ 1௨/௦௦ 

090519 றா௨ராவாஞு வகா ஈட நார் 

56. 2. விந்து நாதம்; 50௱௮(0208 80 

பா. 

த.வ. விந்துநோனம், வீரியநோனம் 

[5/7 2ப4/2-222 2 த. சுக்கிலசுரோளிதம்/ 

சுக்கிலத்தம்பம் 5ப///௪-(௮778௮7 பெ. (7.) 

அறுபத்து நாலு கலைகளுள் வீரியத்தைக் 

கட்டும் கலை (வின்.); 87 ௦4 [உலா 11௦ 

5ரோள, ௦16 ௦1 ௮:ப-2௪0பா௮ப/-(௮௮ 

த.வ. வீரியக்கட்டு 

[5/6 பரச 2/6? த. சுக்கிலத்தம்பம் 

சுக்கிலத்தாது 88/44௪-/-/220, பெ.(1.) விந்து; 

5௭ - 5வார்் ௦௦511பர்னோர் ௦4 116 6௦7. 

(சா.அக.) 

[சுக்கிலம் - தாது] 

சுக்கிலத்தியானம் 5ப///௪-9:27௮7, பெ.(॥.) 

முழு முதற் பேரறிவின் நினைவு; 1௨0(4240 ௦ 
6 5பறாளா6 $ரர், |மொர்ர்சா௦ ௦௱65வ]ர கார் 

1. 'சுக்கிலத் தியானமென்னுங் கணை 

பறிந்துகைப்ப (சீவக. 2087) 

[5/4 8ப்க2/2ா22 த. சுக்கிலத்தியானம்] 

சுக்கிலநட்டம் 5ப//0/-7௮0௪௱, பெ.(ஈ.) விந்து 
இழப்பு; 1055 ௦4 59௱௭, 80ாா௮10௦௦௨. 

த.வ. வீரிய இழப்பு 

/ சுக்கிலம் 4 நட்டம்] 



சுக்கிலப்பிரமியம் _ 9 சுககிகார்ன் 

சுக்கிலப்பிரமியம் ே்ளிச-0-மர்ஊாட்ளா, 

பெ.(ஈ.) ஒழுக்கக் கேட்டினால் ஏற்படுகிற நோய். | 
(சங்.அக.); 8 5060165 ௦1 46061681 056856. 

[5ம் 
சுக்திலப்பிரபேகம் 2 சுக்கிலப்பிரமியாம்] 

சுக்கிலப்பெருக்கம் £ப///9-0-02/0/442/7), 
பெ.(1.) விந்து (சுக்கிலம்) மிகுதியாக சுரக்கை; 
6006559196 5601௦ ௦7 5. (சா.அக.). 

5பற்கறாாளிச் 2 து. 

[5/5 3௪2 த. சுக்கிலம்-பெருக்கம்] 

சுக்கிலப்பெருக்கு 20/4/2-2-2௮:0/40 பெ.(1.) 

சுக்கிலப்பெருக்கம் பார்க்க; 566 5ப1/419-0- 

ப. (சர்.அக.). 

[சுக்கிலம் - பெருக்கு] 

[57ம் பச 2 சுக்கிலம்] 

சுக்கில.ப்ட்சம் 80/4//௪-2௮/2௮77, பெ. (ஈ.) 

காருவாவின் (அமாவாசையின்) மறுநாளி 

லிருந்து ! முழுநிலவு வரையிலுள்ள காலம்; 

0850811 ரா௦௦. 

த.வ. வளர்பிறை 

[58 5ப//௪40௮5௪ 5 த. சுக்கிலபட்சம்] 

௬ுக்கிலபுட்டா 3/98௪-ம்பற்கு பெ. (£.) ஒருவகைச் 

சிறுமரம் (1.19, 14005 ஊர்ற்ள8%. 

சுக்கிலம் 30/42), பெ.(ர.) 1 வெண்மை (திவா.); 

வார 255, 0வனால55. 2. விந்து (பிங்.); 

8 எரர். 3. சுக்கிலபட்சம் பார்க்க; 566 

2ப/472-௦/2௮/77, 4, பாலை (மூ.அ.); /6006- 
162460 ௮06-1௦௩. 5. பழமுண்ணிப்பாலை 

(மலை.;; 51/6ரூ/-168/60 806-108. 

[5/7 50/௪2 த. சுக்கிலம் 

சுக்கிலமண்டலம் 3///7௪-77௪ன௪) பெ.(1.) 

விழியின் மேற்றோல் (யாழ்.அக.); ௦69 ௦6 

0/6. 

[சுக்கிலம் - மண்டலம்] 

[5/ம் 30/0௪ த. சுக்கிலம்] 

சுக்கிலமூத்திரம் 2ப/9//௪-ராவிர்சா பெ. (7. ) 

சிறுநீரோடு விந்து (இந்திரியம்) கலந்து விழும் 

நோய் (வின்.); 9௦1௦௱௦68. 

த.வ. உச்சைவிந்து நோய் 

[சுக்கின் * கூரத்திரம்[] 

[8/6 பப த. சுக்கிலம்] 

சுக்கிலயசார்வேதம் 30//7௪-0௪20-02027) 

பெ.(1.) எசுர் மறையின் (வேதத்தின்) இரு 

பகுதிகளுள்: மந்திரங்களும் (பிராமணங்களும்) 

தனித்தனியாக ஆணைகளும் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளதும் யாஞ்ஞிய வல்கியரால் 

கண்டறியப்பட்டதுமான பகுதி; (௨ 1/0116 

பஏ/பர602 பர்ளு ங்க உ காரக 80 

பாகா 86றகாகர்டு காம் வர் 425 

16/22160 1௦ ுதிரிவவியு௪, 0164. ரீ. கர்தச- 

)/220/-/202/77. 

[8/4 30/௪௫/2022 த சுக்கியயகாவேத] 

சுக்கிலவர்த்தினி 3ப/6/௪-௮1] பெ. (1.) 

ஆயுர்வேதக்குடிப்பு மருந்து; 8 8/ப16010 

ரப. 

சுக்கிலவருமம் 5ப/44/௪/௪7ப/77௪/7, பெ.([.) 

வெள்விழி முழுமையும் பரவியுள்ள மெல்லிய 

வெண் சதை வளர்ச்சி; 8 3/6 015656 07 (6 

வா்ர்6 50௦46 009/4 1 வர் 5041 வற்றின் 

ராங் ராபெவிடு ஒர் 002 16 ஊரே 

ஜம். 

சுக்கிலாசயம். 8ப/8/22:27 பெ.(1.) விந்து 

தங்குமிடம் (வின்.); 50ஊா௱வடு. 

[56ம் 2ப//272-2௮/௪2 த. சுக்கிலாசயம்/ 

சுக்கிலை 5ப//44/' பெ.(ஈ.) சிவசத்தியின் நான்கு 

உருக்களில் ஒன்று (சைவச. பொது. 74, உரை); 

210 ௦218-5௮, ௦6 0710 பா. 

சிவசத்தியின் நான்கு பிரிவுகள் : இர்த்தை, 

சுக்கிலை, அசிதை, கிருட்டிணை. 

[5/ம 2ப/22 த. சுக்கிலை] 

சுக்கூர்செய்--தல் 5///:07-2ஆ- 1 செ..குன்றாவி. 
(41.) வணக்கஞ் செலுத்துதல் (சீதக். நொ.); 1௦ 

[909 48/6. 

[சுக்கூர் * செய்தல்] [44 ௮0/22 த. சுக்கூா? 

சுகக்காரன் பரசு பெ. (6.) 

1. மகிழ்ச்சியை நுகர்வோன்) 01685பா6 - 



சுகக்கினி 

566168£. 2. செல்வந்தனாக வளர்ந்தவன் 

(இ.வ.); 06801 மா€0 1ஈ 6 (80 ௦4 [மயரு. 

3. பரத்தைக் கள்ளன் (வின்.); ௦௦௦091. 

[சுகம் - காரன்] 

[5/6 ௪0/௪2 த. சுகம்] 

காரன் - உடைமைப்பொருள் கூறு 

சுகக்கினி 8ப/௪-/6/0/ பெ.(1.) நாக்கு; 10006. 

(சா.அக.) 

சுகக்கேடு 3பரச-/64220, பெ.(॥.) சுகத்தாழ்வு 

பார்க்க; 866 592-120. 

[5/1. 5ப/0/722 த. சுகம்] 

சுககரம் 3ப2௪-0௪/5/7, பெ.(ா.) உடல் 

நலத்தையும் மகிழ்வையும் கொடுப்பது 

(சங்.அக.); 44/0 16 ௦௦0006 1௦ ஒவ் 
௮௦ 800655. 

[சுகம் - கேடு] 

[5/6 5ப//௪-/௮௪ 2 த. சுககரம்] 

சுகங்காட்டு-தல் 5பர௮792/10, 5 செ.கு.வி.(ப1.) 
உடல் நலத்திற்கான குறி தோற்றுவித்தல்; 1௦ 
5008 8106 00 ஷு 014௦0௩௮1650806. 

2. இணங்கி மகிழ்வித்தல்; 1௦ 1ஈ0ப10௨ 0 
ஈயா 006, விபாக, 014௨ 006 8 (5516 07 
ஊ/ஷசார். 

[சுகம் - காட்டு-] [9/1 ஊச க.சு௯/4்] 

சுகசங்கடம் 207௪-2௪௪௪, பெ. (ஈ.) 
சுக்கிலமூத்திரம் பார்க்க; 566 £ப64/௪- 
7774404727. 

[5/0. 5ப//௪79௮7௪025 த. சுகசங்கடம்] 

சுகசத்தி 2ப92-5௪141 பெ.(ஈ.) சுருங்கி விரியும் 
ஆற்றல் (சக்தி); 9௦௫ ௦7 ௦௦4201௦0 20 
கவ. (சா.அக.) 

[5/. 5ப//௪7 5௮05 த. சுகசத்தி] 

சுகசபதம் 3/7௪5௪-௦௪௦7, பெ.(ஈ.) இளம் 
பருவமுள்ள நோயற்ற பெண்; 9 ௨௮((டா 40 பாடு 
9!. (சா.அக.) 

[5/1 5ப//௪-52001௮ 5 த. சுகசபதம்] 
சுகசரீரம் 2/ர2-2ர்க, பெ.(ஈ.) 1, நோயற்ற 

உடல்; 681173 ௦ [00 ப51 ்௦5111பர(௦.. 

260 சுகஞ்சுகம் 

2. மென்மையான உடல் (இ.வ.); 061081 
௦௦15114ப1/௦. 

த.வ. உடல்நலம் 

[5/%் 2ய//௪7 சர்ச 2 த. சுகசரீரம்] 

572-2௮4 பெ.(ஈ.) நல்ல 
நிலைமையோடு கூடிய உடம்பையுடையவன்: 

ஒவிம்டு 05௦. (சா.அக.). 

சுகசரீரி 

த.வ. நலவன் 

[5/8 50/௪௮] 2 ௧. சுகசரீறி] 

சுகசன்னி 37௪-2௮0 பெ.(॥.) பொருந்தாப் 

புணர்ச்சி, அகாலப் புணர்ச்சி இவற்றால் 

உண்டாகும் இசிவு (சன்னி) நோய் (உ.வ.); 
011௦ ப5 1/6 7௦௱ 1௦0 0 பார்ராஷு 
5600௮] ॥ஈரன௦0ப156. 

த.வ. பொருந்தாப்புணர்ச்சிநோய் 

[5/0 யச 2 த. சுகசள்ணி] 

சுகசாத்தியம் 509௮-22௮7, பெ.(ஈ.) எளிதில் 

தீரக் கூடியது; 688] போ. (சா.அக.) 

/5/1. 50/72 2221)௪ 5 த. சுகசாத்தியம்] 

சுகசிம்பி 809௪52 பெ.(ஈ.) பூனைக்காலி 

(மலை.); 00/80. 

[5/0 5ப423ம்/ 2 ௧. சுக௫ிம்9] 

சுகசீவனம் 202-5௪௮, பெ.(1.) 1. நல 
வாழ்வு; 300, ௦௦7௦௮01676. 2. சோம்பல் 
வாழ்வ (உ.வ.); 8 1015'6 |(6. 

[5/ம். 5ப//7--௩7௪ 2 க. சுகசிவனம்] 

சுகசீவி 22-84 பெ.(ஈ.) நலமுடன் வாழ்பவன் 
(வின்.); ஈவு ௫ ௦ ஈஸி 06௭5௦. 

த.வ. நலவாழ்வன் 

[5/0 சச க... சகச] 

சுகசெல்வம் 5/7௪-2௨/%௪௱, பெ.(ஈ.) நல்ல 
நுகர்பொருள்கள்; 2௮17 20 0௦501௫: 
ி685பால5 ௮0 10/25. 

[சுகம் - செல்வம்] [95 50௪5 த. சுகப்] 

சுகஞ்சுகம் 5ப92/7-//4277, பெ.(ஈ.) 

குழந்தையைக் குளிப்பாட்டியப்பின் தாய் 



சுகண்டகெந்தி 

முதலியோர் வாழ்த்துஞ்சொல் (வின்.); 9 

வாயல் வாரா 2௮11 நலக! 
ப1ன20 ந ௨1/ாலா 100206 116 01056 ௦7 
ஓ௮ர்1ரடு ஈனா ரிய. 

த.வ. நலம்நலம் 

[சுக/ம் * சுகம்] 

சுகண்டகெந்தி ஃபேுகாி-62ா2 பெ.(ஈ.) 

கோழித்தலைக் கெந்தகம்; [60 8பறபா ௦8 
௦1௦ 51 ௦010௦ பா ப560 1௦ ந 1௭ 

௮816. (சா.அக.) 

சுகத்தலிகிதம் 3/9௪//௮/9௮7, பெ. (ஈ.) தன் 
கையால் எழுதியது; ௦0௫'$ ௦8 ஈவாமோ0 
- 560 091௮௮14/ 1ஈ 0௦௦பா6(5 ௦ 11010216 
121 17௨ ௦0 5 வா்ப்சா ந ஓு௦பரலார் 
5617 (02ம் 06 ௦௦௫ ௮5 நா்ர்சா நூ 16 

லடபெர்காம் ஈரா ஒவர். 

[51 /௪/௪௮/9-//0171௭ 2 த. சுகத்தவிகிதம்/ 

சுகத்தானம் 2பழச-ட்ர்சாசா பெ. (ா.) 

பிறப்போரையிலிருந்து நான்காவதாய் 

அமையும் இடம்; 1௦பா*ு 0058 1௦ 1௦ 

3509ம், 85 16 ௦56 ௦ர் ஈ ௮00௨55. 

[5ம் 50/72/724௪ 5 த. சுகத்தானம்] 

சுகத்திகாசனம் 5/921//42520௮, பெ.(ா.) 

தொடைக்கும் முழங்காலுக்கும் நடுவே 

இரண்டுள்ளங்கால்களையும் செலுத்தி 

அமரும் ஒருவகை ஓக நிலை; 5 908106 மு 

4008 0ா801106. (சா.அக.). 

த.வ.. கட்டிக்கால் இருக்கை 

சுகத்தாழ்வு 209௮-1470) பெ.(1.) உடல்நலக் 

குறைவு (இ.வ.); 19பா6 ௦ வலர் ௦14 ஈவன், 

1௨55. 

த.வ. நலக்குறைவு 

[சுகம் - தாழ்] [5/4. 30/22 சுபம்] 

சுகத்திரம் 27௮-077) பெ.(ஈ.) வாகை 

(மலை.); 51116. 

[5/4 ப/சபர்பரச2 த. சுகத்திரம்/ 

சுகத்துவம் 507௪/7:௮/77, பெ.(1.) உடம்பிலுள்ள 

நோயைத் தானாகவே நீங்கச் செய்யும் இயல்பு; 

"௮1பா6 போட 57120160 17௦ப0 வவ 

361 சுகதுண்டம் 

0ப0[ 0 1006 - பரச 14௨01௦2400 ஈ௭ம்பா6. 

(சா.அக.) 

த.வ.. இயல்நலம் 

சுகதநூல் 8/ஏ202-04 பெ. (7.) புத்த நூல்; 

$ப00151 8மர்ற1பா௨”. தொட்ட தாறி் 

பத்துமான்றுஞ் சுகத நூர் றுணிவுதானே 

(பாணி, பி. 342 ௮70, 

/சுகதம் * நரல்] [5/0 5௮/22 த. சுகதம்] 

சுகதபேதம் 38பர2௦9-0௦2287, பெ. (ஈ.) 
உறுப்பிக்கும் உறுப்புக்குமுள்ள வேறுபாடு; 

0111272௦௦௨ 0௦ஙலா வா ௦16௦1 95 8 80௦16 

2௮0115 வர, 06 ௦4 26 ௦20௮77. 

[91. 2/2-7௮/270/75022 த. சுகதபேதம்/ 

சுகதம்' 5/9722௮17, பெ.(ஈ.) சுகதபேதம் பார்க்க; 

59௦6 8/9.202-ம204/77. 'ஒரு பிரமந்தக்குக் 

தெரிந்த சுகதமூதலாயின மூன்றுமிலையே ” 

(வேதா. சூ. 27) 
[5/0ம். 2/2-7ச022 த. சுகதம்/ 

சுகதம்” பரச, பெ. (॥.) சொந்தம் 

(யாழ். அக.); ௦0௫5 பொ. 

[5/8 ௮/2-9௪/22 த. சுகதம்/ 

சுககுன் 597௪௦9, பெ. (1.) 1. புத்தன்; ப. 

'சுகதற் கியற்றிய....... அபத்தம் "(மானறிமே. 22: 

120), 2. அருகன்; கற்சர. 'சகதா வரையாயே” 

(௪70/௬. 30067, 

[9/4 பரச 2 த. சுகதன்] 

சுகதாதை 4/7௮-/22 பெ. (1.) சுகமுனிவர்க்குத் 

தந்தையான வியாசர்; 72527 [6 1 ௦7 

பற. 

[5/7. 302/2 5 த. சுகதாதை/ 

சுகதுக்கி 37௪442 பெ.(ா.) பிறப்பில் 

அழுந்தியிருக்கும் ஆதன்; 176 5000 5பட)60160 

1௦ இர வா 068475. (சா.அக.) 

சுகதுண்டம் £5ப2-(ப02/7, பெ.(ஈ.) சுட்டு 

விரலும் பெருவிரலும் உகிர்நுனி கெளவும்படி 

ஒட்டி முன்வளைந்தும் ஆழிவிரல் முடங்கியும் 



சுகந்தபரிமளம் 

நடுவிரலுஞ் சிறு விரலும் நிமிர்ந்தும் உள்ள 

இணையாவினைக்கை வகை (சிலப். 3, 18, 

உரை); 9 065/பா௪ ப் ௨ ஈவா ப்ள 
121016110௮ ௨௮0 176 பாட் ௨௭6 101160 21 

6 1105 ௨௭0 ள் 10ு/கா0 காரி௨உ உ 0 
1119௦ 15 1பார௨ு் ரகக் 0 16 மள 150௦ 
1110915 8௨ ௭௨10 பறர்ராம், 82 ஈக 8 

வா் 5 068, 006 0133 ாஷ்2- பரக்க] 

[சுசும்-துண்டம்] 

[8/0 5பர2-1ப022 த. சுகம்] 

சுகந்தபரிமளம் 2ப9௮772-0௮7௮/௮1, பெ.(ஈ.) 
சுகந்தம்” 1,2 பார்க்க (இ.வ.); 

5(0270277”, 7, 2. 

566 

[57420-ர௮70௪40௮1ப1௮2- த. சுகந்த பரிமளம்] 

சுகந்தம்" பர, பெ.(.) ஈரவெங்காயம்: 
௦. 2. பூவாழை; ரய்ஞ் பிர்கா. 

[$/1. 5ப-(27022 த. சுகந்தம்] 

சுகந்தம்” 3/௮), பெ.(1.) 1, நறுமணம்: 
11808106. 2. நறுமணப் பொருள்: ரபா, 
21௦௱௮(/௦5. 3. கொடிச்சம்பங்கி: 006510 

066061 [. ௦., 060௮1 ௱௱ (1414) 

[5/1 5ப/-9௮0௪2 த. சுகந்தம்] 

சுகந்தமா 82௭7௦2-ஈ74 பெ.(ஈ.) கருப்பூர மரம் 
(மலை.); 8028 ௦8௭௦௦ 1166. 

[5/64. 5ப-4௭1௦௪2 த. சுத்தமா] 

362 சுகந்திரம் 

। சுகந்தமூலி 3:(9௮729-771/44 பெ.(1.) வெட்டி வேர் 
(மலை.); 65௦05 0255, கஅாகர்ஈசாப௱ 

பாபா. 

[5/0 5ப/-ர௮7070௪7 2 த. சுகற்தஞூஸி/ 

சுகந்தவர்க்கம் 2/272௪-/44௪177, பெ. (ஈ.) 

நறுமணப் பண்டம்; நார்பா25, 801068. 

'சகற்த வாக்கங்களாகிய சுத்தமான 

வெள்ளைப் போளத்தில் ” (பைபிள், யாத்திரா. 

37-29), 

[5/1 சப-ர27௪-ப௮922 க. சுகுந்தவர்க்கம்] 

சுகந்தவர்க்கமிடல் 80௮702-02/2/77-/24] 

பெ.(1.) இறந்த உடலை மணப்பொருள்களால் 

சேமஞ்செய்கை (பைபிள். அக.); எ வ௱ர்ஈ0. 

த.வ நறுமணஏமம் 

5/0. 5/-7270124/1022 த. சுகந்தவா£க்கம் 

* இடல்] 

சுகந்தவாழை 3ப9௮722-6அ௮ பெ. (ஈ.) 

பூவாழை; ௮ பஷ ௦74 இிலார்க்ஈ. 

[சுகந்தம் - வாழை] 

[5/04. 5ப-9௮7011௪ 2: த. சுகந்தம்] 

சுகந்தி 39௮1௦ பெ. (॥.) செவ்வந்திக்கல்: 
உட். பன்னிரண்டாவது சுகந்தி” 
(பைபிள்: வொரி. 27: 27), 

[5/1 50-20 த. சுகந்தி] 

சுகந்திக்கல் 2/2: பெ.(ஈ.) சுகந்தி 
பார்க்க; 566 5/74707(சா.அக.). 

[சுகந்தி - கல்] [55. 50-22 க. சுகந்தி] 

சுகந்திகம் 47௮72௮7, பெ.(ஈ.) 1 நெல் வகை 
(சங்.அக.); 3 1470 ௦7 0807. 2. வெண்டாமரை 
(யாழ்.அக.): 1116 1௦15. 

[5/:(. 5ப-ர௮10/74422 ௧. சுகத்திகம்] 

சுகந்திரம் &(ரனாசர்சா, பெ. (ஈ) சுதந்தரம் 
பார்க்க; 896 8ப122௱ 

[5/4 5/2/ள223 த. சுகநீதிரம்/ 



சுகநீர்த்தம்பனம் 

சுகநீர்த்தம்பனம் 28/9௮/4122), பெ. 

(ஈ.) விந்து நீர் வெளிவராதபடி தங்குதல்; 

5ப0றா௨58100 ௦74 16 0180118106 01 588- 

$ளாா2(006815. (சா. அக.) 

த.வ. விந்துக்கட்டு 

சுகப்படு-தல் 2(92-0-,222/-, 20 செ.கு.வி.(1:1.) 

1. நோயின்றியிருத்தல்; 1௦ 06 186 1௦ 

0156956. அவன் உடம்பு சுகப்பட்டருக்கிறது 

2. நலமுடன் இருத்தல்; (0 06 ொர்019016. 

3. மனமிணங்குதல்; 1௦ ௦6௨ 0001௮. 

அடினுக்கும் எனக்கும் சுகப்படவிலிலை (௨.௮ 

த.வ. நலமாதல் [சுகம் * படுதல்] 

சுகப்பிரசவம் 3ப02-0-2/௪220/2/77, பெ.(॥.) 

வருத்தமில்லா பிள்ளைப்பேறு; 6283) 80 5916 

2000ப0 ளார், 5886 ரிம் மர் என 176 

ப! 961௦0 ௦7 985194௦. 

த.வ. நலப்பேறு 

[5/4 5ப///720/2-5௮1/௪ 2 த. சுகம்ரொசவாம்] 

சுகப்பிழை 392-0-00/௮) பெ.(1.) உடல்நலக் 

குறைவு; 1லபா6 04 0௦௮1. 

[சுகம் பிழை]  [3/ம் கப்சா 5 த. சுகம்] 

சுகப்பேறு 5(72-0-240) பெ.(1.) சுகப்பிரசவம் 

பார்க்க: 566 2/42-,2-0/220௮/7. 

[5/4 ௪/௪ 2 த. சுகம் * பேறூரீ 

சுகபலம் 2பஏ2-0௮௪), பெ. (1.) எருக்கு (மூ.அ.) 

௨௦௮7 இலார். 

[5/4 5ய/௪-0/௮௪ 2 த. சுகபலம்/ 

சுகபலை 572-0௮4 பெ.(ஈ.) சுகபலம் (தைலவ. 

தைல. 12) பார்க்க; 566 502-0௮௪. 

சுகபேதி 3பர௮-ம20/, பெ.(ஈ.) வயிற்றுவலி 

முதலியனவின்றி மருந்தால் மலம் கழிகை 

(உ.வ.); 688$/ 10056 ௦1௦ 02ப560 ர 

ட்பா9லபி46. 

[8 5ப௪07207 5 த. சுகபேதி/ 

393 சுகம்" 

சுகபேதிக்குளிகை 3/742224/64ப/9௮) பெ. 

(ஈ.) தூய்மை செய்த வாளத்துடன் ரோசாப்பூ, 

உலர்ந்த நெல்லிக்காய் சம எடை சேர்த்துப் 

பழச்சாறு விட்டு 3 நாள் அரைத்துக் 

கடலையளவில் செய்த மாத்திரை; 9 ற்பார214/6 

ரி! ௦௫வாரர றபார்160் 6௦4௦ 8660 061௮15 

௮10 ஊடு ஈடாக மற் ற்ற வாம் 

௦ப௱ர் 020004௦1 8015 85 8 0000 றபா0216. 

த.வ. நன்கழிச்சல் குளிகை 

/சுகபேதி - குளிகை] 

[8/4 சப/0௪-ம்0ல2 த. சுகமதி] 

சுகபோகம் 3/7௮-227௮7, பெ.(॥.) இன்ப 

நுகர்வு (அனுபவம்) (உ.வ.); 56%5ப2! 0 

|முயா/௦ப5 ஊரார். 

[5/4 5ப/4௪-ம்/007௪ 2: த. சுகபோகம்] 

சுகபோகி 3/72-2091 பெ.(.) சிற்றின்பத்தை 

நாடுவோன்; 8 ௱ாகா 064/0160 1௦ 5608] 

ஊுஷாளர் - 47 60/76. 

[5/4 பச * ம//0ரர- த. சுகபேரகி] 

சுகபோசனம் 512-ம22௪7௮, பெ.(॥.) 

சத்தான உணவு; 1௦, 4௦650௱6, 1000. 

த.வ. நல்லுணவு 

[$/6். சபந்ர்ச-00/௮௪ 5 த. சுகபோசனம்] 

சுகபோசினி 8/72-0230( பெ.(ஈ.) நல்ல 

சுவையுள்ள உணவை நாடுபவன்; 06 94௦ 

[101988 1ஈ (66 1மயார்க ௦4 (66 180916. 

(சா.அக.) 

த.வ. ஊண்விரும்பி 

சுகபோசனம் 2 சுகயோசின? 

சுகம் ௫92), பெ.([.) 1. மகிழ்ச்சி (பிங்.); 

ர 8001ஈ655, 225 பா6, எரர். 

"துமூரீத்த சுகம்போ லணித்தமோ வெனல் ் 

(மணிமே 29256), 2. நன்மை தருவது (அக.நி.); 

ரு வ்ர்ள் 15 9000, 4/௦1௨௧௦௱௨6, 60௮. 

"தென் ரெண்ணாமற் சுகமென்று நாடும்” 
(பட்டினத். திருப்பா. திரு வே௯.ம்பமா. 72). 



சுகம்” 

3. உடல்நலம்; 1681, மிர21௨. நீ சுகமா. 
4. நலவாழ்வு; 6986, ௦௦£ரீ0ார். அவனுடைய 
சுகம் யார்க்கு உண்டு2. 5, இணக்கம்; 
மோடு. அவனுக்கும் எனக்கும் அவ்வளவு 
சுகமில்லை. 6. சுகாசனம் பார்க்க: 566 
2ப922௪0௮7. 'சுகமாவது......... சப்வாறிருக் 
கலுண்தடவ்வாறிருத்தல் '(நிரபோத. 44:10), 

[5/6 20/7௪ : த. சுகம்] 
௮24177, பெ.(॥.) கிளி; 02௦. 

“வேடனோர் சுகத்தை யெய்து "(திரவாலவா. 
22:72, 

[5/4 50/22 த. சுகம்] 

சுகம்” ஏசா, பெ.(1.) முலைக்கண் (அக.நி.): 
10016. 

சுகம்” 

[5/1 200ப/(௪2 த. சுகம்] 

சுகமரணம் 3022-7௮௮௮, பெ.(ஈ.) 
துன்பமில்லா சாவு; 8 6983 ௦ 09171255 
0694 - 5பர௮ா௪3/௪. (சா.அக.) 

/சுக.ம்- மரணம்] [5/1 5ப௪௪ 2 க. சுகம்] 

சுகாமம் 5௮77௮௭), பெ.(1.) 1, நற்செயல்; 00௦0 
0660. 2. நல்வினை (ஒகம்) இருபத்தேழனுள் 
ஒன்று (சோதிட. சிந்); ௨ பெ௦1 ௦ ௨ ௦0௦ 
௦127 274/7), 

[5/1 ய-சாரள ? த. சுகர்மம்] 

சுகரகசியம் 59௮9௪௪. பெ. ஈ.) 
நூற்றெட்டு மறையின் அறிவுப் பகுதிகளுள் 
(உபநிடதங்களுள்) ஒன்று; 8 பூறனா(580, ௦௦ 
01108. 

[5/0 5ப/ச--௪ர்-௮௪5 த. சுகரகசியும்] 

பன, பெ. (ஈ.) எளிதிற் 
செய்யத்தக்கது (இலக்.அக.); (ரல எர்/் 16 
685910 00. 

[541 50-42 த. சுகர்] 
சுகரோகம் 572-09௮) பெ.(ஈ.) சுகசங்கடம் (இ.வ.) பார்க்க: 56௦ 3(/9.2-52/1720177, 

[514. 50//௪-௩75725 த. சுகரோகம்] 

சுகரம் 

394 சுகவாசிக்குடி 

சுகவல்லபம் 3072-/௮4/௪ம௪, பெ. (ஈ.) 
மாதுளைபரம் (யாழ். அக.); 0௦0160௮216 16௦. 

[544 20/1௪/7252 ஐ. சுகவல்பைம்] 

சுகவழி 272-0௮/7 பெ.(ஈ.) துப்புரவு, நலவாழ்வு 

பற்றிய நூல்; *ட01/86. 

[௬௯ம் - ஜதி] 

சுகவாகன் 807௪-629௪ பெ.(ஈ.) கிளியை 
ஊர்தியா(வாகனமா)கவுடையமன்மதன் 

(யாழ்.அக.); 010, 85 ஈவர் ௦2௦ 25 15 

4/8[106. 

[5/6 804௪-0222 த. சுகவாகன்] 

சுகவாசசீவனம் 5ப/92-1/222-2//272/77, 
பெ.(ஈ.) மூதாதையர் சொத்தால் வாழும் 
நல்வாழ்க்கை (இ.வ.); 0௦14011௮01 ௦௦0, 
|16 07 6856 80 007011 - ப560 1 
000ப௱6(5 11 ரஊர2ா6ா06 1௦ 2 06800 
வர் 1௦ றா௦7௦551௦1. 

த.வ. முதுசொத்துஏமவாழ்வு 
[5/4 5/4௪-0/29௪77/௪7௭3 ஐ. சுகவரசசிவனாம்] 

சுகவாசத்தலம் 3/(-0:29௪-6/௮/௮77 பெ.(ஈ.) 
நல்வாழ்வின் பொருட்டுச் சென்று வாழும் 
இடம்; 88 ர்0ர்பா. 

த.ல. நலவாழிடம் 

[5/4 8ப/௪-/29௪ 5 க. சுகவாசம் - தலம்] 

பெ.(ஈ.) 1. எந்த 
வேலையுமின்றி நலமாக வாழ்பவன்; ௦6 44௦ 
1468 1" 0௦ரரீ௦ார் வர்ம ப டு 0௮1௦ப/௮ 
றுணர். ௮. நிலைத்த குடியானவன் 
(இ.வ.): ஊவா [8ல் ௦ பபெர்ஙனர்0. 

த.வ. நலவாழி 

[$/. 52/௮௩ 25/7 5 த. சுகவாகி] 
சுகவாசிக்குடி 5(/22-1:23/ (யர் பெ.(ஈ.) 

சுகவாசி, 2 (இ.வ.) பார்க்க: 869 502-025 2. 
[சுகவாசி - குடி. 

சுகவாசி $பரச-ட2ல் 



சுகவாசித்தீர்வை 3965 சுகாந்திக்கல் 

சுகவாசித்தீர்வை 29௪-25௮] பெ. (ஈ.) 

குடிகள் நிலவுடைமையாளருக்குக் கொடுக்கும் 

குத்தகை;(1//.0.492) ஈ2ார் றஷுூ௨016 1௦ 

[2101010. 

[சுகவாசி 4 தீர்வை] 

சுகவாசிவாரம் 3ப22-2524௮77, பெ.(ஈ.) 

குடிவாரம்; குடியானவன் பங்குக்குரிய 

விளைபொருள்; (1//.0.492) 8ல6 ௦1 0ா௦0ப௦௦ 

௮௦0ப1ஈ9 1௦ (6 ௦ப!(1ம௪1௦ ௦4 106 501 

(4/.0.492). 

[சுகவாசி 4 வாரம்] வாரம் - விணைச்சல் பங்கு 

[5/4 பச 2 த. சுகவாசி] 

சுகவாரி 8பரச-ஈ௮ர7 பெ.(॥.) இன்பக்கடல்; 

௦௦691 ௦7 61155. "சோதியே சுகவாறியே ” 

(தாய. சுகவ॥1. 

[5/4 5ப//7௪4472 த. சுகவாறி] 

சுகவாழ்வு 3/92-6அ//ய), பெ.(1.) மகிழ்ச்சியான 

வாழ்க்கை (கொ.வ.); 1௮03 ॥16. 

த.வ. நல்வாழ்வு 

[சுகம் - வாழ்வர் [5ம் 2ய/8௪ 2 த. சுகம்] 

சுகவிருத்தி 3பரச-மர்ப14 பெ.(ா.) 1. நலம்; 

ப/ஒரீகா6. 2. நற்செய்தி (வின்.); 111௦௮0 

120310110 ௦65 நு/வ121௪. 3. துப்புரவு (கால். 

வி. 219); 581/121௦. 

[6/0 சபிசா்ம்2 த. சுகவிருத்தி] 

சுகவீனம் 3ப92-0-7௮77, பெ.(ஈ.) 1. உடல்நலக் 

குறைவு; 111655, 11-௮1. 2. நலமின்மை, 

தொல்லை (வின்.); 170ப016, 1100/௨1/800. 

த.வ. நலக்குறைவு 

[ம் 2ப//௪//௪ 2 த. சுகவீனம்] 

சுகன் 5பர2 பெ. (॥.) வியாசமுனிவரின் மகன் 

(பாகவத.); 1/௪ 50. 

[5/4 5ப(௪2 த. சுகன்] 

சுகாசனம் 222227, பெ.(॥.) ஓக இருக்கை 

வகை ஒன்பதனுள் ஓகி தன் விருப்பம் போல் 

அமைத்துக் கொள்ளும் இருக்கை; 9 40916 

0௦51பர6 0181801611860 03 6856 ௮ஈ0 

௦௦௱ர்0ர், ௦006 ௦4 ௨ ௪25௪7௮/77, 0.1: 

[941 சப//௪429௮7௪ 2 த. சுகாசனம்] 

சுகாசீனர் 5/௮ பெ.(.) தவநிலை 

யிலுள்ள சிவவடிவ; 5/8 1ஈ (6 3091௦ 

0051பா௦ 01 $ப09888॥0௭௱. 

[5/6 அப/்ர்22௨௪ 2 த. சுகாசீனா] 

சுகாசுகம் 872227), பெ.(11.) இன்ப துன்பம்; 

ர்ஞு ௮10 501௦1. 

[5/4 5ப/0722-5ப///௮ 2 த. சுகாசுகம்/ 

சுகாட்டம் 52௮77) பெ.(£.) 1 நாணல்; 9ப5, 9 

181098 3௮௭0 ௦௦2156 0958. 2. முடக்கொற்றான்; 

0௮1௦௦1 776. 

சுகாதனம் 5ப72௦27௮, பெ.(.) சுகாசனம் 

(பிங்.) பார்க்க; 566 2092527477. 

[சுகாசனம் 2 சுகாதனம்/ 

சுகாதாரம் 32௮), பெ.(॥.) சுகவழி 

பார்க்க; 866 5ப92-0/2/ 

[8/7 அப///௪*2077௮௪ 2 த. சுகாதாரம்] 

சுகாதிசயம் 5/(ர248௮/௪), பெ.(॥.) 1. நலம்; 

ூலி1வ6. 2.பேரின்பம்; 5பறாஊா6 01155. 

[8/0 5ப//௪சர்2 2 த. சுகாதிசயம்/ 

சுகாந்தம் 5/9472௮-) பெ. (1.) ஈரவெங்காயம் 

(யாழ்.அக.); ௦1௦. 

[5/4 5ப-4௮1௦22 த. சுகாந்தம்] 

சுகாந்திக்கல் 3ப2704/64௮) பெ. (1.) சுகந்தி 

பார்க்க; 866 5$ப94707 

[54ம் சபரக 2 த. சுகரந்தி] 



சுகானுபவம் 

சுகானுபவம் பழகரபம்சாா, பெ.(.) 

சுகபோகம் (யாழ்.அக.) பார்க்க; 866 5ப/92- 

022771. 

[$/ம 5ப/௪7௮ப-ம்7௪0/22 த. சுகானுபவம்] 

சுகி'-த்தல் 5097, 4 செ.கு.வி. (4.) 1 மகிழ்ச்சியாக 

இருத்தல்; 1௦ 1௩6 ஈறு. 

பரிமாறச் சுகிப்பம்” (ஞான வா. லீலை. 22. 

2. சிற்றின்பந் துய்த்தல்; 1௦ 110ப106 [1 56)ய4] 

0ி1686பா6. 'பூமுடித்துத் தினஞ் சுகித்தால் " 

(செந். 00, 290. 

'தனணைக்கவாரி 

த.வ. நலம் நுகர்தல் 

[5/ம். 20/22 த. சுகம்? சுகி-த்தல்] 

சுகி£ 50/91 பெ.(ஈ.) 1. உடல்நலமுள்ளவன்; ௦91(பு 

0௦1501. 2. செல்வன் (வின்.); 0ா௦80610ப5, 

கில்டு 06501. 

த.வ. நல்லி 

[5/. 5/8 2 த. சுகி] 

சுகிதம்' 509/௪, பெ.(1.) நல்வினை; [65ப1( ௦4 

0981 0000 06605. “தேவாதி தேவாகள் 

சகிகுமாகிய சுகிதமா மலைய" (சாவ ௪170, 

பக. 29). 

[$/ம் சப/ர/௪ 2: த. சுகிதம்] 

சுகிதம்” 2ப9/9௮/7, பெ.(1.) பால் (மூ.அ.); ஈரி. 

[5/:. 590192: த. சுகிதம்] 

சுகிப்பு பச௦ப, பெ.(.) 1. இன்பநிகழ்வு; 

உரராம் 01 0685பால5. 'பிலுக்குஞ் 

சுகிப்பும் ” (பணரிவிடு. 765). 2. மனநிறைவு 

(சம்பிரமம்) (இ.வ.); 8ப௱1ப0ப5ா655, |மயறு, 

[சுகி 2 சகிப்பு] 

சுகிர-தல் 3பரர்-, 2 செ.குன்றாவி.(3.(.) 

1. பஞ்செஃஸ்குதல்; 1௦ 0810, 88 ௦௦1101. 
சுகிர்ந்த பஞ்சு போன்ற (புறநா, 725 உரை), 

2௦௦0 சுகிர்தவசனம் 

2. மயிர் முதலியன வகிர்தல்; 1௦ இலா, 

56021216, 95 ஈன, ரிமா66. 3. கிழித்தல்; 1௦ 

(௨2, 8014. 'பல்லினாற் சுகிர்ந்த நாரின்” 

(சீவக. 428). 4. வடித்தல்; 1௦ பம் 68 80 

5௦௦4, 85 8பர்௨ா0. 'சுகிர்ரிதரம்பின் ” 

(ரை. 237. 

[5/ம 5ப//2 த. சுகிர/ 

சுகிர்த்து 8பஏர்1/ப) பெ.(ஈ.) சுகிர்தன்' பார்க்க; 

566 540217. 

[58% கயா த. சுகிர்த்த/ 

பெ. 

செல்வத்திருமகன்; 101பா216 ராவா. 

சுகிர்தசாலி 3பரா7ச-227 1.) 

[5/4 5ப//7௪-22ர 2 த. சுகிர்தசாலி] 

5/9/022-02௮2), பெ.(ஈ.) 

நல்வினைப் பயன்; 1911% 8001ப19 1100 00௦0 

06605 (0 றாவேப்ப5 டா. 

சுகிர்தபலன் 

[$*் 5ப/1270/029 2 த. சுகிர்தபலன்] 

சுகிர்தபுண்ணியம் 5772-2 பறந்:277, பெ. (1.) 

சுகிர்தபலன் பார்க்க; $26 2/9/02-0௮90. 

சுகிர்தம்' 50/72, பெ.(ஈ.) 1. நற்செயல் (பிங்); 

வரர்ப்௦பக, றர்010௦ப5 06605, 88 [6110/0ப5 

9ப819171466. 2. நன்மை; 00001686. 3. மகிழ்ச்சி; 

061010ப51688, 061191(7ப1255. சுகிரத 

போசனம் (வின். 

[541. சபா 2 த. சுகிர்தம்] 

சுகிர்தம்” சரச, பெ.(ஈ.) நெய் (வின்.): 

0௦௦. 

[54. 50-22 5 த. சுகிர்தம்] 

சுகிர்தவசனம் 3ப9ா02-0222௮/77, பெ.(ஈ.) நற் 

சொல்; 0000, 8501010005 006. 

[944 சய/7* (2௦௪௪! 2 த. சுகிர்தவசனம்] 



சுகிர்தன்' 

சுகிர்தன் ' 802௦2) பெ.(॥.) நண்பன்; 111670, 

ூவ[-அ15ர எ. 

[5/4 50-72 த. சுகிர்தன்] 

சுகிர்தன்” 5/2ரம2 பெ.(॥.) நல்வினைப் 

பயனுடையவன்; 14171ப௦ப8 06ர80, ௦6 

௦/ஷாஈ0 (6 ராப ௦7 16 பர்ர்ப௦ப5 06605 | 

1௦௪ மார்க. 

[5/4 5ப-/122 த. சுகிர்தன்/ 

சுகிர்ல்லாபம் பழர்-//20௮77, பெ.(.) 

நண்பரைப் பெறுதலைப் பற்றிக் கூறும் (பஞ்ச) 

தந்திரப்பகுதி; 8 ௦2216 ॥॥ 9௮௪-1௮௮ 

0௦௮170 ரர் 16 ௮00ப/151(௦ஈ ௦7 112005. 

[5/0 சப/777/20/௪ 2 த. சுகிரீல்லாபம்] 

சுகுச்சை 5ப/௪ப222] பெ.(॥.) அறுவகைத் 

துவர்ப்புகளுள் ஒன்று (சீவக. 3076, உரை); 

23/௮0, 0160ப5॥, ௦16 01 51% [பங வாழற்ப. 

[5/0 /பரப0522 த. சுகுச்சை/ 

சுகுணம் £ப-2//72/77, பெ.([.) நற்குணம்; 00௦0 

ஈ௮ம்பா6, ஈ௦0்1௦6 028௦181. 

[50 5ப-ரபாச 2 த. சுகுணம்] 

சுகுமாரதை 3777௮21௮41 பெ.(1.) வல்லொற்று 

நீங்கிய சொற்களால் ஆக்கப்பட்டு மென்மை 

நிரம்பிய செய்யுட்குணம்; 5001685 ௦1 

063810 ௮1181060 0 6 ப56 ௦4 5014 

௦0௦0801315. மென்மை மொளன்றின்.... 

சுகு.மாரதையென்று தோந்துரையே ” (௨ீரசோ. 

அலங், 5), 

[5/7 சப்பா த. சுகுமாரதை/ 

சுகுமாரம்' 8பஏபானகா, பெ.(£.) 1. மென்மை 

(திவா.; 5071116585, 8ா௦௦101655, 

[உா்ா255. 2. சுகுமாரநெய் பார்க்க; 586 

5ப0ப//7742-174 

[5/7 சப்பா 2 த. சுகுமாரம்/ 

367 சுங்கக்காரன் 

சுகுமாரம்” 3/ப772:௮), பெ.(ஈ.) 1. தவசவகை; 

81/80 ௦7 ராவா. 2. கரும்பு வகை; 8 40 ௦7 

8031-0876. 

[5/0 5பரபாரஅ2 த. சுகுமாரம்/ 

சுகுமாரன் 3ப/122 பெ.(1.) மெல்லிய 

உடலமைப்புள்ளவன்; 6801 ௦7 061108216 

௦௦15 0(பர்௦ா. 'சுகுமாரரான நீர் இங்ஙனோ 

செய்யலாமோ "(குருபரம், 572), 

த.வ. எழிலன் 

[5/4 கப-(பா௮2 2 த. சுகுமாரன்] 

சுகோடம் 5/௪222/77, பெ.(11.) பாண்டவர்களில் 

ஒருவனான நகுலனின் கைச்சங்கு; (6 ௦௦00 

நகுலன் ........... மருவுறு 

சுகோடம் "(பகவுற். 7: 77]. 

01 142/ப/௮ற. 

[5/6 5ப-2172522 த. சுகோடம்/ 

சுகோதயள் 3/8222)2/ பெ. (1.) மகிழ்ச்சிக்கு 

இருப்பிடமானவள்; 10பா£!ர 01 80055. 

'ஊம்பாரத்தனத்தி சுகோதயள்'' (திருமந். 1052). 

[5/4. 2ப//1002/22 த. சுகோதயள்] 

சுகோதரம் 3ப9202/2/7), பெ.(1.) தாளிசபத்திரி 

(சங்.அக.); 851 ஈ௦ி/லா பிபா. 

[6/4 சபா2224/௪2 க. சுகோதரம்] 

சுகோற்சவன் 590722௦௪ பெ.(.) கணவன் 

(யாழ்.அக.); பவ. 

[5/ம் 50/72/5௪02 2 த. சுகோற்சவள்] 

சுகோட்ணம் 3பஏர202, பெ.(॥.) இதமான 

சூடு; ஈ௱௦061816, 8016620016 வார், 85 ௦ 

4/2. 

[8/4 5ப//008௪2 த. சுகோட்ணம்/ - 

சுங்கக்காரன் போர்ச் பெ.(ர்.) வரி 

வாங்குவோன் (இ.வ.); பே510-[௦ப56 ௦110. 

[சுங்கம் காரன்] 



சுங்கச்சாவடி 

சுங்கச்சாவடி £ப/ர9:2-௦-224/௮7 பெ. (ஈ.) ஆயத் 

துறை; 0810-௦ ப56, 10௦1-0816. 

[சுங்கம் - சரவ] 

சுங்கம் பார), பெ. (ஈ.) ஆயம்; பேடு ௦ 

00005, 051015, (0116. சுங்கம் கலத்தினறுங் 

காஸினும் வரும் பண்டங்கட்கு இறையாயது” 

குறள், 7:59) உரை]. 

[5/0 5ப//22 ம் யோர் 2 த. சுங்கம்] 

சுங்கவரி 3பர்ரசச௮7 பெ.(॥.) ஏற்றுமதி, 

இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்கள் மீது 

அரசு வாங்கும் வரி; ௦ப51005 பேடு, 

[சுங்கம் - வரி] 

சுங்கவிறை 8ப9ஏ2-1-/௮1 பெ. (ஈ.) சுங்கம் 

(திவா.) பார்க்க; 566 8ப/1ர௮7, 7. 

[சுங்கம் - இறை] 

சுங்கன் 51122 பெ.(॥.) வெள்ளி மீன் 

(சுக்கிரன்) (திவா.); 1/6 ப. 

/5/ம. 8022 த. சுங்கன்] 

சுங்கான் £பார்ரக, பெ.(ஈ.) சுக்கான் (இ.வ.) 

பார்க்க; 566 £ப்2/ 

[0. சப/6472 த. சுக்கான்] 

சுசனம்' 5ப5௪ற௮), பெ.(ஈ.) நன் மக்கள்; 90௦0, 

[6506018016 06௦016. 

[5/0 5ப5/27௪2 த. சுசனம்] 

சுசனம்” 552௭௮), பெ.(ஈ.)சொந்த மக்கள்: 
00€'5 08 06௦016. 

[541. 5/௪/௮௪2 த. சுசனம்] 

சுசனம்” 3ப52௪௱), பெ.(1.) காற்று (சது.): ஈர, 
8. 

[5/0 2/2௦௮7௪2 ௧. சனம்] 

366 ௬ுசிகம் 

சுசாதி 8ப5201 பெ.(॥.) சொந்த குலத்தார்: 

௦௨% ௦8/0 08516. 

[8/0 502-/2072 த. சுசாதி] 

சுசாதிபலம் 5222-0௮77, பெ.(11.) சாதிக்காய்; 

ரபர்ா60. “சாதி திரிபலை சுசாதி பலம்" 

(தைல; ௪௪1, 24), 

[5/ம் 5ப/21-07௮2 2 த. சுசாதிபலம்] 

சுசாதிபேதம் 5/22222௦77 பெ.(॥.) ஒரே 

குலத்திற் பல இனங்களுக்குள் ஒன்றோ 

டொன்றற்குள்ள வேறுபாடு (வேதா. சூ. 25, 

உரை); 0111278106 8010 5060165 01 116 

5௨௮6 98ப5, ௦06 ௦1 1162௦ 06021. 

[5/4. /7/20/70/20௪ 2 த. சுசாதிபேதம்] 

சுசி! 805; பெ.(ஈ.) 1. தூய்மை; ௦168111655, 

பாஞ், மோவஊா௦ா௮, யார். "சசியா 

ரமதி னறுசைை கூட்டி" (இருகினசா. 

பயகுரமாை. 6). 2. வெண்மை (உரி.நி.); 

விர 655. 3. பாதரசம் (தைலவ. தைல. 69); 

பெ! யல. 4. திங்கள் (இலக். அக.); 1௦௦. 

5. நெருப்பு; 146. 'கடாச் சகிபன்ன தூாபோன்” 

(சேதுபு. சீதைகு. 31). 6. முதுவேனிற் 

காலமாகிய ஆடவை (ஆனி), கடக (ஆடி) 

மாதங்கள் (பிங்.); 1௦1 56890, ௨ ௦5 

௦க்ற் வார க். 7. கொடிவேலி (தைலவ. தைல. 

73); ஜே!0 16800. 

[5/7 24௦72 த. சுசி] 

சுசி” பல] பெ.(॥.) முலை (யாழ்.அக.); 0௦850, 

ப004. 

[5/6 ௦27/2 த. சுசி] 

சுசிகம் 259௮, பெ.(ஈ.) புளியாரை (பூடுவகை) 
(மலை.); 461107 1/௦௦0-501வ. 

[5/1 பபச த. சு௫ிகம்/ 



சுசிகரம் 

சுசிகரம் 3/5-46௪௮77, பெ.(.) 1. தூய்மை; 

ஸொரா௨55, 40855 ॥॥ ஈஸ், ஐபாட், 

2. மேன்மை (யாழ். அக.); 660619006. 

[6/6 8பட்(2 2 த. சுசிகராம்] 

சுசித்துருமம் பப?) பெ.(॥.) அரச 

மரம் (மூ.அ.); 10௮. 

[5/4 8பட்ள்பரச2 த. சுசித்துருபாம்] 

சுசிதம் (ா.) 
வெண்மையான பால் (மூ.அ.); ௱॥%6, 85 பா 

ப்ரம். 

$/5/02777, பெ. மிக்க 

[5/0 50-5௪ 2 த. சுசிதம்] 

சுசிமாசை 5ப/5/7722௮) பெ.(.) தூய்மையான 

பொன்: [விா௨0ூ் 0010. (சா.அக.) 

சுசிமிதம் 307/௧, பெ.(॥.) புன்னகை 

(யாழ்.அக.); 5146. 

[5/ம் பவார் 2 த. சுசிரிதம்/ 

சுசிரம் 35௮77, பெ.(1.) உட்டுளை (பிங்.); 

(பட்ப/௮ாடு, ॥௦0வொ655. 

[$/0ம. 5கா22 த. சுசிரம்/ 

சுசீலம் 3ப-3/௮/77, பெ.(.) இனிய பண்பு; 1௦016 

பான, 00௦0 ஈ௮பா6. 

[8/4 50-2௪ 2: த. சுசீலம்] 

சுசீலன் 30-58 பெ.(.) நல்லொழுக்கமுள்ளவன்; 

ஈவா ௦௦01௦ 220167, ஈரிர்ப௦ய5 றாள். 

/சுசீலம் 2 சுசீலன்/ 

சுசீலை 3-5 பெ.(ஈ.)1 நல்லொழுக்கமுடையவள்; 

ஸர்ர்ப௦பக புரா. 2 புகைநிறத்து மாடு ஷூ ௦ 

5௦16-0010 பா௨0 ௦0௦8. தரம தந்து நிறச் 

சுசீலை "'(குணிகைப் அகத்திய 456) 

(சுசீலை 2 சுசீலன்] 

சுசுகம் ப), பெ. (॥.) முலைக்கண் 

(யாழ்.அக.); 10016 ௦4 14௦ 06254. 

[5/0 ௦0/௪2 த. சுசுகம்/ 

3609 சுட்கசிலேட்டுமம் 

சுசுந்தரி 2572௮7 பெ.(1.) மூஞ்சூறு (திவா.); 

ஈகா வு, 5020704105. 

[5/1 2/20/1704/7/2 த... சுசுந்தரி] 

சுசுருதசம்பிதை 3ப570/02-2௮/77777/0௮] பெ. 

(1.) சரகர் செய்த ஆயுள் வேத நூலுக்கு 

அடுத்தபடியானதாகச் சொல்லப்படும் 

சுசுருதன் இயற்றிய சிறந்த ஆயுள்வேத நூல்; 
2 06௦1 4௦16 1 ஷூபங௨0௨ ௦௦௱ழரி60 ௫ 
5ப8[பர13, (115 6௦05108160 86 "லர் 

10௦118௩௦06 1௦ 116 0618160401 ௦7 

மெல. (சா.அக.) 

சுசுரூட்சை 3ப2பாமர2௮] பெ. (1.) பணிவிடை; 

51110 1௨0, ஈபாவா0. 

[80 ப்பி த. சுருரூட்சை/ 

சுசுலம் 2ப20/277, பெ.(॥.) சிறுபண்டம்; 8 1/6. 

[8/7 ௦0/22 த. சுசுலம்] 

சுசுரூசை 52/4௮) பெ.([.) சுசுரூட்சை பார்க்க; 

566 பயம 

[8/6 கபய 0/2 த. சுருரச] 

சுஞ்ஞானம் பகா, பெ. (॥.) தூய 
இறையறிவு (வின்.); 705/16096 01 ௦] 1௮௪, 

௦4 120100). 

[5/4 அபப0727௪ 2 த. சுஞ்ஞானம்/ 

சுட்ககருப்பம் 3ப//௪(௪1ப/௦2௮77, பெ. (ஈ.) 

கருப்பம் சுழித்துக் கொண்டு வயிறு 

பூரிக்காமற் செய்வது; 101-2௮௦ ௦74 

ாஉொாவு% (சா.அக.) 

[கட்கம் - கருப்பம்] 

சுட்கசிலேட்டுமம் 2ப/4:2-5/21/ப7772/77, பெ.(1.) 

உடல் (சர்வாங்கச்) சூம்பல், நீர்க்கோவை 

தொல்லை (கபாதிக்கம்); இருமல், மூச்சு விட 

முடியாமை, வயிறு உப்பல், மலக்கட்டு ஆகிய 

குணங்களோடு கூடிய கோழை (சிலேட்டும) 

நோய் வகை.; 3 0156856 095960 93 (655105 

ஊற ஈயா௦பா. (சா.அக.). 

[சுட்கம் * கிலேட்டுமம்/ 



சுட்கதர்க்கம் 

சுட்கதர்க்கம் 5ப//2-2௮7%௮, பெ.(.) வீண் 

பேச்சு; நெ, ௦வா 0156005510. 

[சுட்கம்4தர்க்கம்] 

[5/7 35/2 2 த. கட்கம்] 

[த. தருக்கம் 25/0 144] 

சுட்கநோய் 0௪-௦9 பெ.(॥.) உடம்பை 
உலர்த்தும் நோய்; 8 ௩௨50 015685. 
2. உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் காச நோய்: 
0006ப௱ழம்௦0 160010 10 ௨ 030! 1௦85 0 
ரப ௦6 ப//ஈ ட ஷு. (சா.அக.) 

[சுட்கம்-நோய்] 

[5/ம். 85/௪7 2 த. சுட்கம்] 

சுட்கரோகம் £பர:௪-75/௮௱) பெ.(1.) சுட்கநோய் 
பார்க்க; 566 5ப/02-7 (சா.அக.) 

சுத்தக்கட்டி 5//72-/6/௪7/0] பெ.(ா.) தூய்மையான 
வெள்ளி தங்கங்களின் கட்டி: பா ௦4 பா6 
0010 ௦ 5146. 

[சுத்த(ம்)-கட்டி] 
[5/4 200/௪ 5 த. சுத்தம்] 

சுத்தக்கிரயம் 5ப//2-/-//ஸ/-ா பெ.(.) எல்லா 
வுரிமையையும் விலைக்குக் கொடுத்துவிடுகை: 
90801016 5916. அந்த வீட்டைச் சுத்தக்கிரயம் 
பண்ணிட்டான் (உவ) 

த.வ. தனைத்துரிமை விற்பனை 

[51/0 8222-72௮5 த. சுதீதக்கிரயம்] 

சுத்தகாந்தாரம் 5ப/72-422௮௪, பெ.(.) 
1. பதினாறு (வகை) இசைப் பண்களுள் ஒன் று; 
1௦4651 பவாஷ்ு ௦4 (0௨ ராப 1016 ௦7 ரப், 
91% ௦74 0008$215ப1௨1. 2.ஆசான் என்ற 
வகையைச் சார்ந்த ஒரு வகைப்பண் (சிலப். 13: 
112, உரை); ௮॥ 8௩௦ 586000 றவ1௦ வ் - 
06 01106 8580 01996. 

[5/:(. 8ப2072 *27௦0௮22 த. சுத்த காந்தாரம்] 
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சுத்தகாலம் 5//௪-42/2777, பெ.(ஈ.) தூயமாயை 
காரிய விளைவுகளுக்குப் பயன்படும் காலம் 
(சி.சி.2, 54, சிவாக்.); (௨ ௨ ௦ 0611௦0 10 
(6 062146 ஈ௦ப்ர்நு ௦7 10௨ பா ரதன! 

/சுதீதம்-காலம்/] 

[5/6 80017௪ 5 த. சுத்தம்] 

சுத்தகெளடம் 20///2-6௪ப22ஈ7, பெ.(ஈ.) ஐந்து 
தேயங்களில் ஒன்றான இப்போதைய வங்கா 
ளத்தின் பெரும்பகுதி; 8 8௦16 சிலர்ர1௦ 
கச் 100060 8 18106 ௦௦ ௦ ௦ 
ப௨ர்04, ௦76 04 021௦4 பொ.. 

[5/0 820272 சபன்2 த. சத்தகெளடம்] 

சுத்தசத்துவம் 3/002-2௪////௮-7 பெ.(ஈ.) 
1. கலப்பற்ற இயல்பு குணம்: ௮19801ப(௦ பாடு 
01 08780(81. 2. துறக்க உலகத்திலுள்ள 
அசையாப் பொருள் (அஷ்டாதச. தத்வத்ரயம், 
அசித்பிர. 2, பக். 17): 1௦-52 ௦6௦16, 
98 (06/65, 61௦. [ர ப்ச் 77/௪1/2777 

/சுத்தம்-சத்துவம்] 

[5/4. 802௪ 5 த. சுத்த.ம்/ 

சுத்தசந்தயம் 3ப///9-2௮709)/2777, பெ. (1.) 
செய்யுளணி வகை (பாப்பா. 100); 810800 ௦7 
119 பா6 ௦1 506601. 

[5/0. 320௪-4 ௮1055௯ க. சுத்தசந்தயம்/ 

சுத்தசலம் 5ப//2-2௮௮ பெ.(ஈ.) குளிர்ந்த நல்ல 
தண்ணீர்; பராஉ ௦௦10 4/1, 85 ப560 10 
ரோ பா00525. 

த.வ. தண்ணன்னீர் 

[55 2204-1 2 ௬. சுத்தசலம்/ 

சுத்தசாரி 50///2-2த77 பெ.(ஈ.) நாட்டிய வகை: 8 
பொம் ௦7 லோ. 'தானகமே சுத்தசாரி” 
(திருவிளை, காள்பா 2. 

[சுத்தம்-சாாி] 
[5/4. 8/00172-5 த. சுத்த(ம்)] 



சுத்தசிவபதம் 

சுத்தசிவபதம் 2ப/12-26/2-0202/77, பெ.(॥.) 

மேல்நிலை வீடுபேறு (வரமுத்தி); 80௦06 ௦7 

20501பர6 31165. "சத்திக்கு போலே பராசத்தி 
குன்னுள்ளே சுத்தசிஉயதம்" (திருமந். 7768). 

[சுத்தம்-சிவபதம்] 

[57% 5ப2017௪7 2 த. சுத்தம்] 

சுத்தசிவம் 5ப///௪-2%௮77, பெ.(ஈ.) உருவமற்ற 
பரசிவம் (சதாசிவ.); றபாஉ $ங8௱, 85 
1௦ா/255. 

[சுத்தம் சிவம்] 

[5/ம 20201௪ 2 த. சுத்தம்-சிவம்/ 

சுத்தசுக்கிலரோகம் 2ப//2-20/4/2-709௮7 

பெ.(ஈ.) கருவிழி மேல் நோவில்லாமல் சங்கைப் 
போல் வெண்ணிறத்தையண்டாக்கும் நோய்; 
2 ஸூ6ீ 0156996 07 16 6180% 00110 

0320181860 3 றவ//௨55 16 8001 

[6 01204 20140. (சா.அக.) 

[$4். 8ப2017௪75ப//710722த. சுத்த 

சுக்கிலரோகம்] 

சுத்தசுரம் 802-827, பெ.(1.) அடிப்படை 

யான பண்கள் (பூர். சங். உண். ௭); (14ப5.) 

இர்றகரு ௭௦65 07 06 வபர். 

[87 30/200௪-/௮7௭ 2 த. சுத்தசரம்] 

சுத்தசூனியம் 3ப//௪-சம£ற்கா, பெ.(1.) 

முழுப்பாழ்; 80501ப1 ஈ௦்ார255, காட், 

௦-௫, ௦ ஈயா. 

[9/4 200௪4200௪2 த. சுத்தசூணியம்/ 

சுத்தசூனியவாதம் 2ப//2-20ட:2-0/202/, 

பெ.(ஈ.) எல்லாம் இன்மை, இல்பொருளென்று 

உரையாடுகை (வாதிக்கும் வாதம்); ஈரடி. 

[51. 5/00௪7பற/௪ா4/20௪ 2 த... சுதீத 

சூணியவாதம்] 

சுத்தசைதன்னியம் 3ப௪- 5௪0/7), 

பெ.(ஈ.) அறிவு மாத்திரையாயுள்ளது; 2பா6 

ார்92ா௦6, 85 1௦ 7௦ ரர் றால். 

[$7. 8000௪70௮௪௪ 2 த. சுத்த 

சைதன்னியம்] 
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சுத்தசைவம் ப///2- 24௮/7, பெ.(ஈ.) சிவனியம் 

(சைவம்) பதினாறனுள் ஒன்று; 8 10௦7 
522777, 0116 01 86 5. 

[9/0 2002-8௪ 2 த. சுத்தசைவம்] 

சுத்தஞானம் £ப/12-72727, பெ.(1.) கருமக் 

கலப்பில்லாத மெய்யறிவு; பாஉ 8ற1ா11பவ। 

(யாவ!16006 பா௮0/60 ௫ ௮௨௦1௦. 

[8/2 8/221௪ 10௪/௪ 2: த. சுத்தஞானம்/ 

சுத்ததன்னியாசி 2ப///2-/220/:22; பெ.(॥.) 

பண்வகை (பரத. ராக. 103); 8 8060111௦ 

ஈா௮௦ஞ்-(/06. 

[$1. 8ப207௪70/7௮7247 2 த. சுத்த 

துன்ணியாசி] 

சுத்ததத்துவம் 3ப//௪-/ச110/௮7) பெ.(ஈ.) 

மூவகை மெய்ப்பொருள்களுள் (தத்துவம்) 

ஒன்று (சிவப். கட்.); 0பா6 0916001125, 016 ௦4 

(உ (சர்ப, றாவ 542-/2774/4777, 

22/1472//10/1/2/77, 8:20/2//0/:2-/211/1/2/77, /௦- 

721/1//47772ப//12-0/111)/,2-/2//0/1/2/71, 

த.வ. தூய மெய்மம் 

[5 8/201௪7/210/22 த. சுத்ததத்துவம்/ 

சுத்ததாளம் 3ப//1௪-/227, பெ.(1.) தாளவகை; 
2௨௦06 ௦1 06240 16. 

[சுத்த(ம்)-தாளம்] 
[9/4 5007௪ 5 த. சுத்தம்] 

சுத்ததினம் 3(///2-01112/77, பெ.(ஈ.) 

1 புத்தாண்டின் தொடக்கம் (வின்.); 16/37/8815 

ஞெ. 2. கோள்நிலை அறிதற்குக் கருவியாய் 

ஒரு குறித்த காலவெல்லைக்குள் அகப்பட்ட 

நாட்களைப் பிழையறக் கூட்டி வந்த தொகை; 

(196 6201 ஈயா ௦7 5 80560 ॥ 8 

800௦ ௦1 எரு 1060 619, 85 8 எள 

1௦1 100 11௨ 0௦514௦ ௦7 8 வாடு 0௦0 

[5/4 20201௪407௪ த. சுத்ததினம்] 

சுத்ததேகி 2ப//2-229) பெ.(1.) ஊதை (வாதம்) 

பித்தம் அல்லது கோழை (சிலேட்டும)க் 

கூறுள்ள உடம்பு; 8 06501 மரம் ௦06 ௦ 16 



சுத்ததைவதம் 

௦ ௦7106 1166 ரபரா௦பா5 றா௦௦ளிா0 

1 6 6௦ஞ். (சா.அக.) 

[8/4 2ப00172-45//2த. சுத்ததேகி] 

சுத்ததைவதம் 3ப//௪-/2%௬௪2௮7, பெ.(॥.) 

பதினாறு இசைப்பண்களுள் ஆறாவது; 

10/51 நவாஸ் ௦4 116 ள் ற௦16 ௦4 16 

0வ௱பர், ௦6 ௦7 5007222-2ப/2/77. 

[5/1 220௪70௪1௪2 த. சுத்ததைவதம்] 

சுத்தநிசாதம் 3பர௪-/52227, பெ.(॥.) 

பதினாறு இசைப்பண்களுள் ஒன்று; |0//651 

புவ்ஸ் ௦7 116 வேளார் ௦6 ௦4 6 08௱பர், 

06 014 500859-58பாகா. 

[5/0். 2ப00172/75 21/22 சுத்ததிகாதம் 2 த. 

சுத்தநிசாதம்] 

சுத்தநிருத்தம் 8ப//2-ரப//4, பெ.(ஈ.) 

சொக்கமென்னுங்கூத்து (சிலப். 3, 12, உரை, 
பக். 80); 81/80௦7 0௨0௦௨6. 

[5/4 800௪ /ர்-பா/22 த. சுத்தநிருத்தம்] 

சுத்தநிலை 3ப//௪-7/௮1 பெ.(ஈ.) சுத்தாவத்தை 

(வின்.) பார்க்க; 566 3(//721/21/௮/ 

[5/61. 8ப0027௪4 2 த. சுத்தம்-நிலை] 

சுத்தநீர்க்கடல் 8ப2-/7-/6/௪2௮) பெ.(ஈ.) 
நன்னீர்க்கடல் பார்க்க; 866 72-/- 4220 

'புட்கரத்தீவைச் சூழ்ந்து அத்துணைப் பரப் 
புடையது சுத்கநீரக் கடல்” (சி. போ..பா...2-3 பக். 
210). 

[சுத்தம்-ஜிர-கடல்] 

[5/4 520/௪ 5 த. சுத்தம்] 

சுத்தநீலம் 5ப!72-ஈ7௪௱, பெ.(ஈ.) ஒருவகை 
நீலவண்ணக் கட்டி (0.6.); பரவா, 
1௦ ஊடு 0௦0060 நே ௦௮௮௦ 11௦0 
39016 |82பர். 

[சுத்த(ம்)-நீலம்] 
[5/64. 5ப201)௪ 2 ௪. சுத்தம்] 

சுத்தப்பிரதி 5ப//2-௦-2ர௪௦1; பெ.(ஈ.) 1, ஒன்றைப் 
பார்த்துப் பிழையற எழுதப்பட்ட படி; 181 0009. 
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2. ஆய்வு செய்யப்பட்ட நூல்; 651560 80 
௦௦ா60160 00%4/ 01 8 000௩. 

த.வ. தூயபடி 

[5/4 கப2ரசர்ம2ர2 த. சுத்தப்ரிரதி] 

சுத்தப்பிரபஞ்சம் 2ப/12-,2-2/௪௦௮92/77, பெ.(1.) 

தூய மாயையினின்று தோன்றிய உலகம்; 0பா6 

பாங்$6 0060 00ம் ௦4 2012-772௮ 

[5. 8ப001௪-0/2-0௮702 2 த. சுத்தப் 

மிரபஞுசம்] 

சுத்தப்பொய் 3ப!/2-2-,20)%, பெ.([.) முழுப்பொய்; 

0௦8101 16. 

/சுத்த.ம்-- பொய்] 

[8/1 520௪5 த. சுத்தம்] 

சுத்தபரிசம் 30///2-௦27/8௮/77, பெ.(॥.) மறைப்புக் 

காலம் தொடங்கும் நிலை; 1ப6 ௦ ௦01160 

06 01 6 0௦ ௦4 வா 6௨011056. 

/சுத்த(ம்)-பறிசம்] 

[5/6 8ப2017௪ 2 த. சுத்த(ம்)] 

சுத்தபாடம் 8872-2287, பெ.(ஈ.) பிழையற்ற 

மூலபாடம்; ௦௦601 ௦ 0வப/௨ 16௨00 ௦4 

(605. 

[சுத்த(1ம்/--பாடம்] 

[5/4 5200௪2 த. சுத்தம்] 

சுத்தபுடம் 52-௦2, பெ.(ஈ.) கோளின் 

சரியான நிலை; 960081111௦ 1௦011ப06, 1௦ 

£ப6 081401 ௦78 வாள், 86 015170 ப18௨0 

௦ 6 ௱6வா 00514௦. 

[5/6 5440௪-50/ப/௪ 5 த. சுத்தடடம்] 

சுத்தபோக்கியம் 2ப/2-௦0//00௭௮77, பெ. (1.) 

உடைமையை நுகரும் உரிமையுடன் கூடிய 
அடைமானம்; ப$பரீ£ப௦1ப௮ரு ஈ௩௦10206. 

[541. 80001௪ 2/௪ 5 த. சுத்த 
போக்கிியம்] 



சுத்தபோசனம் 

சுத்தபோசனம் 2ப///2-2227௮, பெ.(.) 
1. தூய புல் உணவு (இ.வ.); 4601வாக 1௦௦0. 

2. கோயிலில் படைக்கும் உணவு (வின்.); 

580160 1000, 85 0116760 [॥ (8௱!65. 

[5/0 2ப௦001௪-0/4௮7௪2 த. சுத்தபோசனம்] 

சுத்தபைரவம் 3ப/2-2௮௪௮ா, பெ.(ஈ.) 

காய்ச்சலுக்குக் கொடுக்கும் ஒர் ஆயுர் வேத 

மருந்து; 8 &டபா 7601௦ ரா60ளொ6 10 75. 

[540். 20/001020/42122த. சுத்த பைரயாம்] 

சுத்தம்! 5௯௭), பெ.(ஈ.) 1. தூய்மை (சூடா.); 
பார, 68ா£85, றல] இபார்டு, 

'சுத்தனவிதயம் பிரமதிட்டர.ம்' (உத்தரரா. 

பர 010. 89). 2. உண்மையானது; 

0௨ுயாள55, அப்ர்டு 'சத்தகைரம் 

3. முழுமை; ஊா(ாஊா255. சுதீதப்பட்டினாி 

4. பிழையின்மை; ௦௦1€௦17255, 12ப(165518௨55. 

சுத்தம்பர்தி- 5. கலப்பின்மை; 06170 பராம் 60, 

பா(வ160, பாகப்படா௭ர60. 'சுத்தத்தத்தவம் 

6. குற்றமின்மை; 1௦௦606; 11௦௦80௦ 

6518011860 நோ 1511] ௦1 070௦௮], 

7. சூழ்ச்சியின்மை; (௮01655, 8 0வடு. 
8. வளர்பிறைக் காலம்; 961100 ௦0111 /லபா0 
௦௦. சுத்த பஞ்சமி, 9. இன்மை, 

இல்பொருள்; போ வாற 5. “இந்தச் 
சாதகத்தில் நாலாமிடம் சுதீதம் 10. கோள் 

நிலையில் பிழைக்கோடு (வின்.); ௦௦116014௦1 ௦ 

60ப௮11௦. 

[5/4 500௪ - த. சுத்தம்] 

சுத்தம்” 5/௮), பெ.(71.) நோயற்ற நிலை (வின்.); 
16௮114, ௦௦7௮/65௦௨0௦6. 

. [5/ம ல-டர்௪2 த. சுத்தம்] 

சுத்தம்பேசு-தல் 3//௮77-2220- 5 செ.கு.வி. 

(4:1.) பெருமை பாராட்டிப் பேசுதல்; 1௦ 50651 
0௦25140101), 28 047 01௨5 றப் ௦0819௦12, 

0௮9ா(80௪, ௦௦1௨00, ௪10. 
[சுத்த(ம்)-பேசு-,] 

[8/0 8ப20௪ 2-௧. சுத்தம்] 

393 சுத்தமார்க்கம் 

சுத்தமண்டலம் 3ப//௪-£சரண்னா, பெ.(ா.) 

கோள் ஒளிமறைப்பு (கிரகணம்) விடப்பெற்ற 

கதிரவன் மற்றும் நிலவின் உருவம்; 0150 ௦4 17௨ 

௦௦ ௦ 16 5பா 4151416 2ரினா 8ஈ 601056. 

[சுத்த(10)--பண்.ட லம்] 

1. 52017௪ 2 த. சுத்தம்] 

சுத்தமண்டூரம் 3ப௪-77௮214477, பெ.(॥.) 

மண்டூர வகை (பதார்த்த. 1210); ௮ ஈ601011௨ 

0ா60௮160 1101 100-௦)106. 

[சுத்த(ம்)-மாண்டூரம்] 

[5/7 5ப02017௮2 த. சுத்தம்] 

சுத்தமத்தளம் 3ப௪-772//277, பெ.(7.) மத்தள 

வகை; 8 5ப0ஊ10£ ஈ௮ா௦-ரயா. 

[சுத்த(ம்/-மத்தளமம்] 

[5/1 50/22 த. சுத்தம்] 

சுத்தமத்தியமம் 5ப/7௪-/77௮/1/௮77௮/77, பெ.(ஈ.) 

பதினாறு வகை இசைப்பண்களுள் ஒன்று; 

1௦151 கொண் ௦7 176 1௦பாரர், ௦16 ௦7 1/6 

9௱பம், ௦16 01 $00889-$பாகா. 

[5/7 2ப/0077௪11௪0/101/௮11௪ த. சுத்தத்த் பார்] 

சுத்தமாய் 5/4 வி.எ.(௪05.) அடியோடு; 

வ்௦ிடு, பர்ர்சாடு, 205௦/பர்௨ு. சுத்தமாய் 

மற்றொருவர் கிட்ட உரப்படாதாம்” (பண-விடு) 

302) 

[54ம் சுத்தம் 2சுத்தமாய்ர/ 

சுத்தமாயை 5ப/ச-773-௮ பெ.(.) துன்பமின்றி 

நலமே அளிப்பதும் தூய உலகத்திற்கு முதற் 

காரணமானதுமான மாயை (ஞானா. கட். 11); 

பாட 14ல், 06 ராகவ! 08ப5௦ 07 பே[(8-0- 

௦௮0, 4/9 பா௱மடீ0 ஈரா, 

015. 17. 28ப112-௱ வல். 

[5/0 3/20172772/22 ௪. சுத்தமாயை 

சுத்தமார்க்கம் 3ப//2-ரசச, பெ. (ஈ.) 
1. நல்லொழுக்கம்; 0பா6€ ௦00௦0ப௦1, 500146255 



சுத்தமானியம் 

வடு. 2. உண்மையான பற்று; 81061௦ 

இஸ். 3. மெய்யான மதம்; 17ப6 16101௦. 

[8/ம் 8/0 வா? த. சுத்தமாக்கும்] 

சுத்தமானியம் பசக, பெ.(ஈ.) 

இறையிலியாக விடப்பட்ட நிலம் (இ.வ.); 1166 

014௦7 ௮ம். 

[8/6 8ப00192-77௮12 2 த. சுத்தமாணியம்/ 

சுத்தமுட்டாள் $பர்ச-ப/2 பெ.(£.) 
சுத்தமூடன் (உ.வ.) பார்க்க; 866 6ப///௪- 

77/02 

[சுத்த(ம்)-முட்டாள்] 

[5/4 8ப0019௪2 த. சுத்தம்] 

சுத்தமுத்தி 8:/72-71ப//] பெ.(॥.) சுபாவழுத்தி 

(யாழ்.அக.) பார்க்க; 526 5ப௦ பரப் 

[சுத்த(ம்)-முத்தி] 
[51/04 80017௮ 2 த. சுத்தம்] 

சுத்தமூடன் 3பச-ப02) பெ.(ஈ.) முழு 
முட்டாள்; 4811180016 10௦1 ௦ 0பர௦6. "தம் 
போலவர் டோ சுத்ததூடா் (தாய, பாயப், 37) 

[சுத்த(ம்)-மூடன்] 
[5/1 2/201)2: த. சுத்தம்] 

சுத்தமோட்சம் 3ப///௪-70/0௮7, பெ.(ஈ.) 
கோள்களின் மறைப்பு (கிரகணம்) முற்றும் 

விடுகை (வின்.); (68! 01086 ௦60. 86 01௮ 

60110956. 

[54ம் 5ப00/2௩770/2 5 த. சுத்தமோடட்சுர்] 

சுத்தரத்தம் 5பரச-சகா, பெ.(ஈ.) தூய 
அரத்தம்; 0பா6, ௮161 01௦௦0. 

[சுத்த(ம்)4அரத்தம்] 
[51/0. 5ப0011௮2 த. சுத்தம்] 

சுத்தராகம் 3ப!:௪-27௮, பெ.(ஈ.) நிரம்பிய 
இலக்கண முடைய மூலப்பண்; (ஈஈப5.) 
பவ! ௦06 1௮1 ௨06005 6௦0 நாம் 
௦1 ஈபி65. 

[5/6 (007௪772925 த. சுத்தராகம்] 

3094 சுத்தவாளி 

சுத்தலாபம் 2ப///2-/20௮-/77, பெ.(ஈ.) செலவுபோக 

எஞ்சிய மேல்வரும்படி (இ.வ.); 1௨1 ா௦ரிர். 

[5/1 8ப00/72-4/20/2 2 த. சுத்தலாபம்] 

சுத்தவசந்தம் 3ப//2-/22௮72௪/7, பெ.(ஈ.) 

பண்வகை (பரத. ராக. 102); 8 506011(௦ 
ாாவ௦ஞ்-௫06. 

[5/1 5ப007727025௮7/2 2 த. சுத்தவசந்தம்] 

சுத்தவாசமனம் 2ப1/2-1-22௮/77202/77, பெ.(.) 

தூய்மையின் பொருட்டு நீர்த்துளிகளை 

மந்திரத்துடன் உட்கொள்ளுகை; 1௮/0 1ஈ 
௦05 ௦04 ரசா மார்ப லாம் நோ ஙு ௦7 

றயாரரி௦24௦. “அடிக்கடி விளக்கிச் சுத்தவாச 

மனஞ்செய(பிரபோத, 77 29), 

[5/1. 5ப00172- 2-0௮/7௮7௪ 25 க... சுத்தவாச 

மனம்] 

சுத்தவாட்டி 3ப//2-0-௮//1 பெ.(ஈ.) தூயவள் 

(யாழ்.அக.); 0பாஉ, 5001255 ௩௦௮. 

[சுதத(00)- ஆட்டி] 

[5/0 50000௪ 5 த. சுத்தம்] 

சுத்தவாரம் 3ப//௪-௪௯௮, பெ.(॥.) நில 

விளைவில் நிலக்கிழாருக்கும் பயிரிடு 

வோனுக்கும் உரிய சமபங்கு (இ.வ.); 600௮! 

வெர810 ௦7 றா௦0ப௦€ 0ஙலனா 1௮1௦ 100 8௮0 

(லார். 

[சுத்த(ம்)-வாரம்] 

[5/1 3/20௪5 த. சுத்தும்] 
சுத்தவாளர் 5ப42-0-22 பெ.(1.) தீக்கைபெற்ற 

துறவிகள்; 58116 . 

[சுத்த(ம்)- ஆளா] 
[5/4. 5/40125 த. சுத்தம்] 

சுத்தவாளி 3ப7௪--ச/; பெ.(ஈ.) 1 வழக்கு (நீதி) 
மன்றத்தில் குற்றமற்றவனாகத் தீர்மானிக்கப் 
பட்டவன்; ௦16 8/௦ 15 ா௦ய20 11௦௦ல் 1 
6௦பா1 ௦1 ]ப51106, 0. 1௦ :ப/2-1/-2 
2. தூய்மையானவன்; 017 0615௦1. 



சுத்தவிக்கேபம் 39௦ சுத்தாத்துவைதம் 

[சுத்த()-ஆள்] 
[8/0 8020௪2 த. சுத்தம்] 

சுத்தவிக்கேபம் 20///2-07420௮, பெ.(ஈ.) 

சுத்தவிட்சேபம் (வின்.) பார்க்க; 566 20//72- 
(//72202/77. 

[5/4 2ப201)241/7/5 2௪ 2 த. சுத்தவிக்கேபம்] 

சுத்தவிட்சேபம் 5ப//2-0//220௮/7, பெ.(॥.) ஒரு 
கோளின் சரியான கிடைக்கோடு (அட்சாம்சம்); 

(ப 01651௮ 19141ப06. 

[$/் 820௪04820௪ த. சுத்த்விட்சேபம்/ 

சுத்தவித்தியாதத்துவம் ப//2-0/7/௮- 

/770/42/77, பெ.(1.) சிவ மெய்ம்மைகள் (சிவ 

தத்துவம்) ஐந்தினுள் ஒன்றாகிய (சுத்த 

வித்தியாதத்துவம் அதாவது) எப்போதும் 

மகிழ்ச்சியையே அளிக்கும் ஒரு மாயை; 8 1௦ 

௦4 1சிஷுக! வரன் றாஜாகொவா06 ௦ வரிய! 

௦100௨ 20௦௨௨ (20 10 0ம். 

(சா.அக.) 

[5/4 3/20௪40:22 த. சுத்தனித்தை] 

சுத்தவித்தை 3ப/௪-॥474) பெ.(॥.) சுத்த 

வித்தியாதத்துவம் பார்க்க; 596 5ப(42-௮10்/& 

1௮11ப பா. 

சுத்தவீரன் 3ப/௪-ஈர்ச, பெ.(॥.) போரில் 

பின்வாங்காத மறவன்; 106௮! 6௦ ௦ வாரா. 

ரண சுத்து வீரர்பாலும்..... திருமாது மாறா 

திரு. ப்பளான்றோ ”(குபரே-௪த. 257, 

[சுத்த -வீரன்/ 
[9/0 8401௪2 த. சுத்தம்] 

சுத்தன் 5ப//௪, பெ.(.) 1. தூய்மையானவன்; 

௦௬௨ டூன்௦ 15 றபா௪. 2. சிவன் (பிங்); 54/8]. 

3. வீடுபேறடையும் நிலையிலுள்ள உயிர் 

(வின்.): 80 ப! 10௨ ர௦ா ॥எ2ப௦ 1100 66. 

4. கபடமற்றவன்; 510616, ரப ௮655 0605௦. 

5. மூடன் (இ.வ.); 1௦0), (0100. 

[5/4 5020௪2 த. சுத்தன்] 

சுத்தா 5/2, வி.எ.(௨03.) ஒருமிக்க (வின்.); 
(001௭. 

[47 52/2 த. சுத்தா] 

சுத்தாங்கமாய் 3ப//2/19௮/772 வி.எ.(௨03.) 

1. தூய்மையாய்; 0621]. 2. முழுதும், ஊா்ஷு. 

3. இசையுடன் கூடாமல்; 181௫) ர்ர௦பர் 

ஈப51௦. தமிழ் வேதத்தைப் புண்ணுட 

ளோதஃம் சுத்தாங்கமாக ஐதம் வேர்டு]. 

[5/8 8002172௮19 2 த. சுத்தாங்கமாய்/ 

சுத்தாட்டகம் 2ப///௪/727௮/77, பெ.(1.) நிலம், நீர், 

நெருப்பு, காற்று என்னும் நான்கு பூதங்களும் 

அவற்றிற்குரிய கந்தம், சுவை, உருவம், 

தொடுவுணர்வு என்னும் நான்கு கணங் 

களுடன் கூடிய எட்டன் கூட்டம் (பிரபோத 32:47) 

2 08௪116 18௱ 1௦ 116 10ம் ௦216001165 

௦௦௱றா வாற 16 1௦பா ொளா(6 ௭ம் னா 

௦2ா801675(105, 412., ஈகா ஈர். பம, 

42/71 2704/7, 52ப2,0.௮/7250/77. 

[5/6 22027224௪2 த. சுத்தாட்டகம்] 

சுத்தாத்துமா பச, பெ.(.) மெய்யறி 

வாளர் (வின்.); 650 ௦7 1[ப6 5றரரர்பவ 

0௦1/1௪006, 8806. 2. நல்லொழுக்கமுள்ளவ- 

ன்-ள்; 06501 ௦1 பா லாக௦18. 3. மூடன் 

(இ.வ.); 1௦01. 

/சுத்த(ழ்)-அ.தீதுமா] 

[51ம் 200072: த. சுத்தம்] 

சுத்தாத்துவிதம் 50/:2/:41/௮7, பெ.(1.) 

சுத்தாத்துவைதம் 566 

$(/722///1/20௮/77. 

பார்க்க; 

சுத்தாத்துவைதம் 32/10/௮௦௮7), பெ.(1.) 

உயிர் பேராதனுடன் இரண்டறக் கலந்து 

இன்பம் துய்க்கும் நிலை; 115608௮016 பா 

௦4172 ரரப்ர்பெவி! 80ப குரி ஙு, ௦0 
5பறாளா6 61/55. 

[5/4 சப000௮4்/2 த. சுத்தாத்துவைதம்/ 



சுத்தாத்வா 

சுத்தாத்வா $பர்சர்/சி, பெ.(॥.) விந்து 

விலுண்டான உலகம் (சி.சி.1:57, சிவாக்.); 176 

ஈ80100081 [25பி00 110 6 4/470ப, 85 

8 வாவ! ௦04 றபா6 07206. 

[5/6 2001724207 2 த... சுத்தாத்வா] 

சுத்தாதாயம் 2ப!/20/௮/7, பெ.(1.) சுத்தலாபம் 

பார்க்க; 566 8ப1/2-/202777. 

[5/6 8020௪2 த. சுத்தம்- ஆயம்] 

சுத்தாந்தம் 5ப0/272௧/77, பெ.(1.) அரசியின் 

அரண்மனை (யாழ்.அக.); 0௮] 28ாவாக, 

பெல8ா'5 உனா. 

[5/1. 5020172712 த. சுத்தாந்தம்/ 

சுத்தாவத்தை 3012௦௪17௮1 பெ.(1.) 1. ஐவகை 

நிலை (அவத்தை)யினதாய், மலம் நீக்கிப் 

பிறவியற்று உயிர் தூய்மையாகும் நிலை 

(சி.சி.4:27); ௨௦௦௭0114௦1 ௦7 (6 50ய11௩ க்ர்ள் 

(15 பாரி 80 11660 1100 மர, ௦7 111/6 

(05. 

[5/4 2ப401127202750722 த. சுத்தாவுத்தை] 

சுத்தான்னம் 3ப//கர2, பெ.(ஈ.) வெறுஞ் 

சோறு; 000160 [106, பாட 800 

86. 'சுத்தான்னஞ் சிறப்ப வட்டி" (ஞுற்றா. 

குல. திருமால். 72], 

த.வ. வெறுஞ்சோறு 

[5/4 204024௮172 த. சுத்தான்னம்] 

சுத்தான்னம் 3பசசொ௭௭௭௱, பெ.(ஈ.) தூய 
அறிவு; 617601 1104160006. 

[5/1. 2ப2017௪-2-7௮00௪2 த. சுத்தானந்தம்] 

சுத்தானந்தப்பிரகாசம் 3பரசா௮122-0- 
2/-425௪1, பெ.(ஈ.) தமிழிலுள்ள ஒரு நாட்டிய 
நூல் (சிலட். பக். 78, 11.); ௨ 73௱॥! 162166 
வொ. 

சுத்தி! 818) பெ.(ஈ.) 1. மன மொழி மெய்களில் 
மாசின்மை; ௦168111655 பாடு, 86 
௦ப97, ௦ம் ௦7 0650. "சுத்தியைத் 

396 சுத்திசெய்--தல்' 

தானறுடை ..... சித்திய ” (திருநாற். 29), 

2. புறமதத்தாரை இந்துமதத்திற் சேர்க்குங் 
காற் செய்யும் சடங்கு; பார110810 நு கோளாரு 

௦1 ௦௦61 ௦0-10 ப5 1௦ பப. 

3. மருந்து முதலியவற்றின் குற்றந்க்குகை; 
ஒயார்ரி02ய௦ 85 01 0ப06 றாக. 4. வயிரக் 

குணங்களுள் ஒன்று (சிலப். 14:18], உரை); 9 
பெ௮டூு ௦4 (வா. 

[5/7 5ப00//2 த. சுத்தி”] 

சுத்தி“-த்தல் 8பரி*, 4 செ.குன்றாவி.(3.4.) புடம் 

வைத்தல் (தைலவ. தைல. 109); 1௦ ௦/௦ 
உயி, ரளி றான்வி. 

[5/4 5ப௦0/: த. சுத்தி 2சுத்தி”-..] 

சுத்திகரம் 8பர்ட்ரசால7, பெ.(॥.) தூய்மை 

செய்கை (வின்.); பார, இபார10211௦ஈ. 

[5/0 2020044722: த. சுத்திகரம்] 

சுத்திகரி-த்தல் 284௮-4, 4 செ.குன்றாவி.(:1.) 

தூய்மையாக்குதல்; 1௦ பாரு, ௦/௨8156, 
௦6௦1. 

[5/2 25/00/4௮௪2 த. சுத்திகரம்:சுத்திகறி.-..] 

சுத்திகரிப்பு 8ப௮ற்2ம, பெ.(.) தூய்மை 

செய்கை; ுபாாரி௦211௦. 

[ சுத்திகரி 5 சுத்திகரிப்ப] 

சுத்திகாதனம் ே/ரசசாசா, பெ.(.) 

சுவத்திகாசனம் பார்க்க; 56௨ $பபளர்(/64 

5. 'சுதீதிகாதனத் தமாந்து ” (திருக் 
காத். ப, 72.22), 

[5404 50/25/25௮7 2 த. சுத்திகாதனம்] 

சுத்திகாரசதம் 3ப//462-722௪௦௪௭, பெ. (ஈ.) 

இல்பொருள் (வாசுதேவ மனனம், பக். 10); ॥௦- 
605181 சர, 85 விள 11 ௦௦௦-5௮1. 

[5/6 5ப/0%2---/௪1 2 த. சுத்திகாரசத;ம்/ 

சுத்திசெய்-தல் 50162௯), 1. செ.கு.வி.(4.(.) 

1. தூய்மைப்படுத்துதல்; 1௦ றப, 06256, 
50. 2. பொன் முதலிய மாழைகளைப் 

புடமிடுதல்; 1௦ ரஈசர116, பம ஈக16. 



சுத்திபத்திரம் ம்" 

3. மருந்துக்காக நஞ்சு. பததுண்தன்கள் 

தூய்மை செய்தல்; 1௦ பார. ரோப௦5 10 
6௦ வ! நபாழ௦565. 4. மந்திர முதலிய 

வற்றால் தூய்மை செய்தல் (வின். 1 1௦ (5216. 

[சுத்தி-செய்-,] 

[் 57ம் 8ப/007/2 த. சுத்தி] 

சுத்திபத்திரம்" பிட்சா,  பெ.(1.) 
பிழைத்திருத்தக் குறிப்பு; ௦௦110202. 

[9/0 30/0079/40௪௪ 5 த. சுத்திபுத்திரம்/ 

சுத்திபத்திரம்? ப//சரர்கா, பெ.(ா.) 
குற்றவாளியல்லன் என்றாவது அறம் 

செய்ததால் பழி நீங்கிவிட்ட தென்றாவது 

காட்டும் ஆவணம் (சுக்கிரநீதி, 94); 0௦ப௱௭ா 

5௦0 ஒரமா 121 116 8000560 

ஈார௦௦ வார ௦ 25 068 ஒழு12ம60 நூ 1௪ 

ஒராரவா06 ௦04 274/௪-2-02/114/77. 

[5/6 2/20/7ற-௪ர்௭ 2 த. சுத்திபுத்திரம்] 

சுத்தீகரணம் ப்//சாசரசா, பெ.(ஈ.) 

தூய்மையாக்குகை; றபார்1௦ 214௦8. 

[870 ப/சள்ர்னாமாச2 த. சுத்தீகரணம்/] 

சுத்தை 5ப//௮) பெ.(1.) 1. பத்தாம் நாள் (தசமி) 

பிற்கூறும், பதினோராம் நாளும், (ஏகாதசி), 

பன்னிரண்டாம் நாளின் (துவாதசி) முற்கூறும் 

அமைந்த நாளில் வரும் பதினோரமை 

(ஏகாதசி); 11௦ எவ் 1ம் ௦௦௦பாராற ௦ 8 

ஜெ வ்ர்ள் ௦095 மர்ம 116 [ஊர் 1/0 

லாம ளாம ரளி மிர். ஏய்ந்த பத்தாத 

திதியொடும் பன்னிரண்டாற் திதியொடுத் 

ொட்டிரண்டு பாலு தோய்ந்து? 

பேகாதசிக்குச் சுத்தையென்பா் ” (ஏகாதரி1. 

கால. 79.) 2. தூய்மையானவள் (சி.சி.1:19, 

சிவாக்.); பா6 50004255 ௦௭. 

[8/4 5ப201722- த. சுத்தை/ 

சுத்தோதகசமுத்திரம் 53ப/21242- 

களான, பெ.(.) நன்னீர்க்கடல்; 006௭0 

௦1 1௨5 ௮18. 

[51ம் 5/2012044௪௮1பர1/22 த. சுத்தோதக 

சமுத்திரம்] 

ர _சுதந்தரக்காரன் ன். 

ணவ 5ப//40/22/77, பெ.(1..) நன்னீர் 

(யாழ். அக)) ; 165/, இபா6 வ. 

. [5/ம 2/2012-ப0௮422 த: குத்தோதகம்] 

சுத்தோதனன் 37522௭, பெ.(ஈ.) புத்தரின் 

தந்தை; 8ப00178'5 124௦. 

[$/%் 5/201720272 2 த. அன்! 

சுத்தோபவாசம் 5022௪025௪7, பெ.(.) 

முழுப்பட்டினி; 80501ப1௨ 1௮5110, 1014 

3011௦6 1100 1௦௦0, 85 8 7611010005 

௦05ஊ௩/௮0௨. 

[6/0 800௪7 ப0௪-025௪ 2 த. சுத்தோப 

வாசம்] 

சுதகம் 2227௮), பெ.(.) குறைவு; (055, 184, 

௦8510.  'இக்கரச்சுதகம்” (மாறன், 

4777 

[8/4 ஆய/2௪ 2 த. சுதகம்/ 

சுதகேவலி 3ப0௪-4௪௪7 பெ.(॥.) முழு 

மெய்யறிறவு பெற்ற சமண மேலோர்; 8 0555 

௦. ் கவறாள!கு ப்௦ ரவ வாச 06760 

11012006. சொல்லா அிறைந்த சுதகே௨வி 

செண்று மார£க்கம் “(போருமந். 1:42 

[87ம் 3ய//2-42/௮72 த. சுதகேஃலி] 

சுதந்தரக்காணி 3ப/44722/2-/-742ற பெ.(ஈ.) 

உரிமை நிலம் (வின்.); 1167௨01180 (6096ம், 

௦0 ௮0 1ஈ ௨0501ப16 1111412181] 28 

[சுதந்தரம்-கரணி] 

[5/4 ௪ப௪-ார்2 2 த. சுதந்தரம்] 

சுதந்தரக்காரன் 2ப0272௪/௮-4-42720) பெ.(ஈ.) 

சொத்து முதலியவற்றுக்கு உரிமையுடையவன் 

(இ.வ;); கோள: ஈன்; கொக்; 6 ஈண்௦ 

ஒருஞு காட 0௦0 ஏறு, 85 ௦4 ரீ9(; 06 ௭௦ 

25 உரம் 1௦ வாபா, 85 1 196. 

[சுதந்தரம்-காரன்] 

[5/4 ௮௪-ர்22 த. சுதந்தரம்] 



சுதந்தாத்திட்டம் 

சுதந்தரத்திட்டம் 8ப0270274- 072177, பெ.(1.) 

1. களமடிப்பதற்குமுன் நிலவுடைமை 

யாளருக்குச் சேரவேண்டிய உரிமை (௩.1.) ; 

சேவா 1665 | 00 12௦௦//௦௨0 ந றாாக50ன15 

௦61016 125/0. 2. சிற்றூர் ஊழியக்காரர் 

பெறுதற்குரிய உரிமை; 186 01 ற6£0ப151(6 ௦7 
[6 471௮06 5ஊஙலா(, ஈப்லொ5 வாம் 1௦ 

1166. 3. கோயில்வேலை சிற்றூர்வேலை 

செய்வோர்க்குரிய உரிமைப் பேறுகளைக் 

குறிக்கும் பட்டிகை (0.6.); 9 154 வாள் ௦5 

[€ 06 0ப181165 ௦7 ௨ 5௦816 ௦7 8 4180௨ 
௦ 1௨௱06. 

[சுதந்தரம்-திட்டம்] 

[5/6 5/2-௮ர்௪ 2 த. சுதந்தரம்] 

சுதந்தரம் 5/04704/2/77, பெ.(ஈ.) 

1. தலைமுறையுரிமை; 11 ரவா, ளர்க 

19ம். 2. உரிமைப்பேறு; 060ப/51(6, மாளி, 
886௨, ௮௦01. பே5$10௦ொவரு 166, 
8௱௦/ப௱ாவ!$. கோயிலில் அவனுக்குச் 
சுதந்தர முண்டு, 3. தன்னார்வம், விடுதலை; 
டாட, 1106060௨௦6. "புந்தமுறுமுயிர் 
சுதந்தரரிலி” (திருபோ. ச். பிள்ளைத். செங், 
47), 

[5/0். 20/2-1௮7022 த. சுதந்தரம்] 

சுதந்தரவறிவு 3ப270272-0௮ந்ப பெ.(॥.) 
இயற்கைப் பேரறிவு (வின்.); லாரீஓ0் 1௩௮16 
'4/180௦ஈ, 85 ௦7 000. 

(சுதந்தரம்: அறிவு] 
[5/4. ௭/௪-னர2? த. சுதந்தரம்] 

சுதந்தரவாளி 3ப/4௮72௮72-1-2ர பெ.(ஈ.) 
சுதந்தரன், 2 பார்க்க; 866 $ப802 
2. 'பிறந்தமிள்ளை எனக்குச் சுதந்தரவாளிபா 
யிருக்கிறான் (பைபிள். ஆதி. 5:32) 

[சுதந்தரம்- ஆனி] 
[5*:1. ௪/2-? த. சுதந்தரம் 

சுதந்தரன் 3ப247222 பெ. (.)1 தன்னுரிமை 
யுடையவன் (சுவாதீனன்); 1166, 1/0 ளோ 

396. சுதநெறி 

908. 2. சொத்தின் உரிமையாளன்: ஈசா, 
[எரிய ஈர்ளாாமா. 

[570். ௮/2-/௮71௮/22 த... சுதந்தரன்] 

சுதந்தரி--த்தல் 507௦௮1, 4 செ.கு.வி.(4.1.) 

1. சொத்து முதலியவற்றின் உரிமை பெறுதல் 

(வின்.); 1௦ ॥ான்கார்், 1௦0 06 ஈவா (௦. 

2. தன்வயத்தனாயிருத்தல்; “1௦ ௨ 

றார், க௦5௦1பர்௨. “சுதந்தறித் 

தொரணிசெய் யொனியே” (அருட்பா. பு, 

நடராஜபதி. 5). 

[5/0. 52-22 த. சுதந்தரன் 5 சுதந்தரி2 

சுதந்தரி...] 

சுதந்தன் 302௮72, பெ.(1.) கூத்தாடி (சங். அக.); 
0808, இஸ, ௮௦10. 

[5/6 அப-னார்2 2: ௧. சுதந்தன்] 

சுதந்தி 3௭, பெ.(ஈ.) 1. வடமேற்றிசைப் 

பெண்யானை (வின்.); 18௮/௨ வஷாலார் ௦7 16 

1௦1651 பபர், ரா216 ௦4 பட ௨0வோம்க. 

2. பெண்யாணை (சது.); 88௮16 வ ஷாளார். 

[5/6 5ப-பார்5-த. சுதந்தி] 

சுதந்திரகருத்தா 3ப1்2-/அயர்ச பெ.(ா.) 
1. இயற்றுதற்கருத்தா (பி.வி.10); ்ஒ௦் ௧081 
01௮8௦0414௦. 2. சுதந்தரன் 1 பார்க்க; 566 

50/00 7. 

[5/4 ௫௪-௮௪ த. சுதந்திரம்-கருத்தா] 

சுதந்திரம் பணக, பெ.(.) சுதந்தரம் 
பார்க்க; 566 824270௧7௮7, 

சுதந்திரன் 5002. பெ.(ஈ. / சுதந்தரன் 
பார்க்க; 596 507 

சுதந்தை 5ப௦௭701 பெ.(1.) உரிமைப்பேறு 
(வின்.); 19/4, ஐர்ி60௨ 

[5/4 ௮௪2-225 த. சுதந்தை] 

சுதநெறி 5ப2௪-ஈவ பெ.(ஈ.) சமணர்களின் 
மறைநூல்களில் கூறப்பட்ட நெறி; ஐ௮ரி* 1௮/0 
௦௭ 1ஈ வக 58080 0௦016. 'சதெறி 
முறமைய மறிவான் “(ீலகேசி 54). 



சுதம்' 399 

[சுதம்-நெறி] 
[5/0 2/2 2 த. சதம்] 

சுதம்! 8/4), பெ.(.) 1. அழிவு; 06541ப௦(௦, 
1055. 'சுதழமுறு மூலக மெல்லாம்” (ரராரனவா, 

2240. 7 2. இறங்குகை (சூடா.); 065081, 
060116. 

த.வ. நசிவு . 

[5/0 0/2 த. சதம்]. 

சுதம் 4/2, பெ.(1.) 1. சமயச் சார்புடைய நால் 

(பரமாகமம்); 580160 00௦15. “சுதமொழி 
கேண்மின்” (திருதாற். 32). 2. சுருதஞானம் 

பார்க்க; 566 8ப7ப/22-/720௮/7. "கடல் போற்ர 

சுதங்க எிறைதழ் தனே” (௪.௮. 30.98. 

3. முறைமை (வின்.); 1100, 0102. 

த.வ. திருப்பொத்தகம் 

[5/ம பச த. சதம்] 

சுதாரசனாழ்வான் 3ப/0௪/5௪௮72//:27, பெ.(.) 

சக்கரத்தாழ்வார்; 472709 0160ப5. 

[சுதாசனம்-ஆ.ழ்வான்] 

[$/0ம் 2ப-ப12௮7௪: த. சுதாசனாம்/ 

(போற.௰.!. 108. 
(/02ட்னா. 6951௦ பஸ்யு 14] பப்ப கல் 2௮0 

1௮௦6 மர்ம. ட் 

[5/. ப்வ்ன்வ்ன் | 

சுதலன் 

சுதர்மை 53/02/777௮! பெ.(ஈ.) சதன்மை பார்க்க; 
5பர்க0௱வ். 

[5ம் 501௮177242 த. சுதர்மை] 

சுதராய்'-த்தல் 35/2௮), 1 செ.கு.வி.(1.1.) 
திடப்படுதல்: 1௦ 081 2. 

[48/77 பத. சுதராய் சுதராய்த்தல்] 

சுதராய்”-த்தல் 20/0272)-, 4 செ.கு.வி.(4,1.) 

திறமையாக நடத்துதல்; 1௦ 3௨௦0௦ 
060180ந, 20001 164. 

த.வ. திறவினையாடல் 

(ரீ: சுதராய்' த்தல் 2சுதராய்”-த்தல்] 

சுதரிசனம்'! 3406272௪7௭,  பெ.(ஈ.) 

1. திருமாலின் சக்கரம் (பிங்.); 0150ப8 1/680௦ 

௦1 ரப. 2. அழகு (வின்.); 025பட, ரொளா௱ர்0 

20068௭8௮௦6. 3. கண்ணாடி (வின்.); (௦௦1470- 
01855. 

[5/5 20-02122722 த. சுதரிசனம்/] 

சுதரிசனம்” 2/2872௪7௭௮௱, பெ.(ஈ.) தேவர் 
தலைவன் இந்திரனின் தலைநகர், அமராவதி 

(சங்.௮க.); 11025 கேரி. 

[5/ம் 5/0277௪2 த. சுதர்சனம்] 

சுதருமம்! 5/2௪யர௮), பெ.(.) நல்லறம்; 
வர்ர்ய௦ப5 06605 074 5ப0௦10ா ௨06. 

[57% ௪0-010௮17722 த. சதருமம்/ 

சுதருமம்? 3/௭, பெ.(॥.) அறநூல் 
கூறியபடி நடத்தற்குரிய அவரவர் செயல்; 
0165 08 பேர165, 85 ௦1௪0 பரு 
50ர்றரபா65. 2. இயல்பு; 121பா6, ஈ௮ர்பாவ| 51916. 

[5/ம் ௮௪-௮2 த. தருமாம்] 

டட்சன் ட அ. ..... 14 ௬தலம் பண, பெ...) கீழேழுலகங்களுள் 
சுதர்மான் 28/02/7772, பெ.(4.) சோழ நாட்டில் தி 1.) கீழேழு ளு 

வாழும் உடையார்ம்ரபினருள் ஓர் உட்பிரிவினா் - 

அ 5பட்-0451௦7-.௦4. 16 

மூன்றாவது (சூடா.); 06 ௦7 16 ஈனா௭- 

01105, 1ம் எ /4/-க/- 24௮. 

[540 50-22 ஐ. சுதவம்] 

| ௬தலன் 3/0, பெ.(1.) இலவங்க வகுப்பைச் 

சேர்ந்த மரவகை (ட); வார 60-௮(ா௭6 



சுதன் 

1௦10-03௮0 ரூ-[ப513/-0௦ங00ட.. வ1101/௦- 

9ப௱ர்ா216-168௮௦௨0 ொரொவு௱ாா, 18106- 
[௩௦௦௦6 0லா/0ப/௪19. 

[5/61. 5-௮ 2 த. சுதலன்] 

சுதன் 5ப22, பெ.(॥.) மகன் (பிங்.3; 50. 

'புரரவாவினைத்தஞ் சுதனெனும்படி 

தோற்றுவித்தார் (பாரத. குருகுல. 9) 

[5/4 50/22 த. சுதன்] 

சுதன்மம்'" 3ப௦எரரசா, பெ.(1.) சுதருமம்" 

பார்க்க; 566 28/20/7727. 

சுதன்மம்” 20௦2௭௮), பெ.(ஈ.) சுதனம் (பிங். 

பார்க்க; 866 58/22/7277. 

3 சுதன்மம்” பரச], பெ.(ஈ.) சுதன்மை 

(சூடா.) பார்க்க; 566 5227777742 

சுதன்மை 3/228௭௮) பெ.(ஈ.) இந்திரனது 
ஒலக்க மண்டபம்: 1ஈ05'5 ௦ான2581௦6 

ாவ௱ம்எ. 'சுதன்மையினு முக.ன்ரபெறச் 
தொடங்கினானே (பாரத. இராசகு॥; 6), 

த.வ. ஓலக்கமண்டபம் 

[சுதாமை 5 சுதன்மை] 

சுதனம்' 50222௮, பெ.(ஈ.) பெரும்பேறு; 
ாயவி்ப௨6 11685பா௨. 'சுதனமாஞ் சிஃ)பத்தி 
(அவரக. சுகமூனி. 39) 

[5/4 5-2 5 த. சுதனம்] 

சுதனம்” 5பர2ர௪௱, பெ.(ஈ.) கருவி (திவா; 
6800. 

[5/1. 00௮722 த. சுதனம்] 

சுதா 50/2௪ பெ.எ.(௮0[.) தன்னடைவான: 0065 
௭, பொரு, 50011௭760ப8. 'சுதாசாட்கி' 
(வின்) 

[5/6 எஸ் த. சுதா] 

சுதா* 5ப22, பெ.(ஈ.) தேவாமிழ்தம்: ௮௱டா௨512. 
[5/7. பரச க. சுதா] 

400 சுதிகாரன் 

சுதாகரன் 30/22/4௪௭௪, பெ.(.) திங்கள் 

(அமிர்தகிரணன்) (பிங்.); 1௦௦, 85 16௦1௮1 

[37/6௨0. 'சிர்தூர பார்வதி சுதாகர 
(கிரு ப்புகழ்த்.. 27). 

த.வ. நிலவன், நிலவு 

[5/0். 5ப0172-/2122 த. சுதாகரன்]. 

சுதாசாட்சி 202-222 பெ.(1.) அழைப்பாணை 
யில்லாத சான்று (இ.வ.); 811655 800810 
॥ 0௦பா% கரியர் [608] 8ப௱௱ா௦ா5. 

[5/1 50/2/22-92/2/7 2 த. சுதாசாட்சி] 

சுதாரி-த்தல் 3/2, 4 செ.கு.வி.(.1.) 
சுதராய்'-த்தல் (வின்.) பார்க்க: 569 

52 -, 

[44/97 சுதராய் 2சுதாி-..] 

சுதாவாய் 5ப/0:2-0/-29 வி.எ.(௮03..) 
1. தானாகவே; ௦1 0068 ௦8 800010, 

$000(௮0௨௦ப50ு, 110. அவன் 
அந்தக் காரியத்தைச் சுதாவாய்ச் செய்து 
முடித்தான். 2. ௬ுதாவில் - 2 பார்க்க: 566 
$ப0210/-2. 

[5/1 ௪௪/௮7 2 த. சுதாவாய்] 

சுதாவில் 5/௪, வி.எ.(௨0.) 1. சுதாவாய்" 
பார்க்க; 566 8ப42-1-ஆ., 2. நேரில்; 1 
061501. சுதாவிம் அரப் பாதகன் (2.0 

சுதி 2/2 பெ.(ஈ.) இசையைச் சிறப்பிக்க 
அதனுடன் ஒத்தெழுப்பப்படும் துணையொலி; 
ட் ௦7 1பா6ி, (ஷு ஈ௦(6. 

[5/4 அபர த. சுதி] 

சுதிக்கியானம் 5/0 //20௮, பெ.(ஈ.) 

இசைக்கருவியில் பல பண் திறங்களின் 
ஒருங்கிசைவை அமைக்கும் அறிவு (வின்.); 
10016006 ௦4 வு ர றாப5!6. 

[5/1 அபரி*/சாச - த. சுதிக்கியானம்] 

சுதிகாரன் 5ப01(272, பெ.(ஈ.) 

பண் கூட்டுபவன்; 006 7௦ 80பர5 19௨ 0௮55 
௦ 16 (ஷு 1௦16 11 ௨ ௦௦௦௮7. 

[5/6 பர்? த. சுதி-காரன்] 



சுதிகூட்டு--தல் 

சுதிகூட்டு-தல் 3ப௦4/17ப-, 5 செ.கு.வி.(3.].) 

சுருதி கூட்டு-தல் (வின்.) பார்க்க; 566 

சப ப்்பார்ப் 

[8/ம அபர: த. சுதிஈகூட்டு-..] 

சுதிகூடிவா-தல் பர/மிர்்ச-, 18 

செ.கு.வி.(1.1.) அணியமாதல்; 1௦ 06௦௦௨ 
630. 

[5/௩ அயர் த. சுதிச்கூடிவா - கூடிவருதல் 

கூடிவா-தல்..] 

சுதிப்பெட்டி 22,2௦௮4 பெ.(॥.) சுருதிப்பெட்டி 

பின்புறம் உள்ள படிப்புடைய துருத்தியினால் 

காற்றை உட்செலுத்திச் சீராக வெளி 

விடுவதன் வாயிலாக குரல் அளவைக் 

கணிக்கும் இசைப்பெட்டி, ௨ ௱ப5/0௮! 
ன்பம் கர்ர்ள் 15 ப560 107 5ளி 1௪ 

8ாபர். 

த.வ. இசைப்பெட்டி 

சுதிபிடி-த்தல் 2ப2௦/2, 4 செ.கு.வி.(141.) குரல் 

ஓசை இடமறிந்து இசைக்கருவியில் விரல் 

பிடித்தல்; 1௦ 1௦ப௦் 16 ௦0 6ஞு௦16. 

2. பண்ணோடு (சுதியோடிழைத்து) வருதல்; 1௦ 
2௦௦௦10 நரம் 6 (ஞுரா௦16. 

/5/ம் அப த. சுருதி சுதி பிடித்தல்] 

சுதிமதிகெட்டவன் ப077௮ 446202, 

பெ.(ஈ.) கேள்வியும் அறிவும் இல்லாதவன் 

(வின்.): 1௦௦1, 35 ஈவு ஈன (0௦௨12009 

ஈ௦ா ௦௦5856. 

/சுதி-மதிகெட்டவன்] 

[$/ம அபர: சுருதி: த. சுதி] 

சுதிமுறுக்கு--தல் 20/277ப/ பய, 5 செ.கு.வி. 

(1) ௬தியேற்று-தல் (இ.வ.) பார்க்க; 568 

5ப/0)-7ப-. 

/சுதி-முறுக்கு--,/ 
[5/7 அபர? த. சுருதி 2 சுதி] 

சுதியேற்று'--தல் 58ள-) ௧707, 5 செ.கு.வி.(4:1.) 
இசைப் பண்ணை (சுருதி) மிகுதிப்படுத்துதல்; 

401 சுதேசி! 

(௦ [2156 6 நார், நிஆ ௦ ௨ ௱ர்டள நா். 

[சுதி-ஏற்று-தல்] 
[5/4 அய த. சுருதி] 

சுதியேற்று£--தல் 8ப/2%)-270-, 5 செ.கு.வி. 
(1.1.) தூண்டி விடுதல்; 1௦ 1100௦6, 110116, 600 

௦. அவனைச் சுதியேற்றிலர்ட்டான் (இ/.௨ப 

/சுதிஈஏற்ற-/ 

[54% அய த. சுருதி 2 ஏற்றா.] 

சுதிலயை 3/0/௮ பெ.(॥.) பண்ணோடு 

(சுருதியோடு) இசையொன்றுகை; 
ஈவாறாா/௦ப5 01 ௦1 *பால. 

சுதிலயையியாத புண் (அறம் சத. 707 

[9/ம அபர: த. சுருதிஙயை 2: சுதிலனய 

சுதினம் 2ப-௭0௮77, பெ.(.) நல்ல நாள்; 180 03/ 
0௨: 2ப£01010ப5 ஜெ. 

த.வ. நன்னாள் 

[57% சப-ர்ச2 த. சுதினம்/ 

சுதேசபோதகர் 5ப0225௪-005727 பெ.(॥.) 

தேவாலயத் தலைமை மதத் தலைவர்; 10/2 

ஈப்ற்்ன ௦7 உ ள்பாள். 

[5/7 ௮202-0217 த. சுதேசபோதகர] 

சுதேசம் 3/222௫/77, பெ.(.) சொந்த நாடு; ௦085 

௦ ௦௦யரு, ஈச 180. 

[6/4 /5-072852 த. சதேசம்] 

சுதேசவைத்தியம் 5025-0 -)/2/77, 

பெ.(1.) நாட்டு மருத்துவமுறை; 181146 

ஈரான் (1.6.) மாள 80001010 1௦ 176 

60105 54806 ௦4 16 யாரு. (சா.௮க.) 

[5/5.2/5-2227/40: த. சுதேச வைத்திமர்] 

சுதேசி! 5255; பெ.(ஈ.) தனது நாட்டிற் பிறந்து 

வளர்ந்தவன்; ஈ௮1146, 801 ௦4 16 500. 

த.வ. தன்னாட்டான் 

[9/6 ௪22342 த. சுதேசி] 



சுதேசி 

சுதேசி” 5ப225) பெ.(॥.) சுதேசியம் பார்க்க; 566 

$ப/53/௮/71. ,இத்துனி சுகி] 

சுதேசியம் 5ப28:௮/7, பெ.(1.) தன் நாட்டிற் 

செய்த பொருள்; 120/6 000006, 1019800௦05 

ஈாவாபரீ801பால5. 

த.வ. தன்னாட்டுப் பண்டம் 

[5/1. 20௪-028ட:௪2 த. சுதேசியம்] 

சுதை 3ப04 பெ.(॥.) மகள் (பிங்.); 08பர்மா. 

[$/4. 50/22 த. சுதை] 

சுதோற்பத்தி 3/2௦-0௮/4, பெ.(.) 1. பிள்ளை 

பெறுகை; 9809 மார 1௦ 8 040. 

2. பிள்ளைப்பேறு; ௦40 ௦1/. (சா.அக.) 

சுந்தம் 227, பெ.(॥.) தூய்மை; பாறு. 

'சுந்தமாகச் சுவ றுவீரென "(நீலகேசி 3.2.2), 

[சுத்தம் 2 சுநீதம்] 

சுந்தரத்தாது 8பா2௫௪-1/200, பெ.(..) ஒரு 

வகைச் செய்நஞ்சு - துத்தபாடாணம்; 8 (ஈ0 

௦4 2156-10 00100பா0 பர கர்ம உர் 25 

2 0601ல், 8 5ழ8180ப5 1808005808 . 

(சா.அக.) 

சுந்தரத்தோளுடையான் 5ப//72272-ட் 

(0/2, பெ.(॥.) அழகர்கோயில் திருமால்; 
ரய 91 ,4/௪9௮/14] 85 10 06பெரிர்ப 

810ப10815.  “சுந்தரத்தோளாடையான் 
சுழலைய/ளை் நுப்துங்கொலோ "(கிவ் நாய்ச், 
9-7) 

/சுந்தரம்-தோளாடையான்] 

[548. 5ப02௮:௪2 த. சுந்தரம்] 

சுந்தரபாண்டியம் 3பா212-௦சாஞ்_சார, 
பெ.(॥.) மதுரை மீனாட்சி அம்மையின் 
தோற்றரவு ( அவதாரம்)களைக் கூறுவதும், 
அனதாரி என்ற புலவரால் இயற்றப்பட்டதுமான 
தமிழ்க்காவியம்; 8 0௦௨ ௦ஈ (6 0000655 ௦07 
1/பொல், நர 0௦0 7௪727 

[சுந்தர.ம்-பாண்டியம்] 

[5/4 ௪௪2 ௫. சுந்தரம்] 

402 சுந்தரமூர்த்திநாயனார் 

சுந்தரபாண்டியன் 270௮202722, பெ.(1.) 

பாண்டிய மன்னர் பலர் கொண்டிருந்த 

சிறப்புப்பெயர்; 106 07 561/2வி (005 04 16 
500/3 ரோ௮நு. 

/சுந்தரம்-பாண்டியன்] 

[5/ம ௪பா0௮௪2 த. சுந்தரம்] 

சுந்தரபாண்டியன் கோல் 2ப/722/2-22/704:2/- 

/2/ பெ.(॥.) 24 அடி நீளமுள்ள ஓர் 

அளவுகோல்; & ஈாச85பாாா0-100 ௦1 24 14. 

.. “இருபத்து நாலடியான சுந்தரபாஎ்டியன் 

கோலால் நிலமளந்து (5... 768). 

[சுந்தரம் பாண்டியன் கோல்] 

[5/0ம யா 2 த. சுந்தரம்] 

சுந்தரபாண்டியன்தொகுதி 3பா2/௪- 

2ி17/2/7-107ப/07, பெ.(.) சுந்தரப் பாண்டிய 

னால் தொகுக்கப்பெற்ற வெற்றிவேற்கை 

என்னும் நூல்; 116 ற௦௨௱ஈ %/வ7/6ல்) 
௦௦0160 9 8 ப722/2-227:2 

/சுநீதரம்-பாண்டியன்தொகுதி] 

[5/4 சபா 5: ஐ. சுந்தரம்] 

சுந்தரம் 5௨௯௮7), பெ.(1.) 1. அழகு (பிங்.); 

ஒபர, 250655. 'சுந்தரக் குழுதச் 

செவ்வாய் (கம்பரா. மாயாசனக. 75). 

2. வண்ணம்; 00/00. “சுந்தரச் சண்ணத்து! 

கெடு "(சிலம் 4, 42), 3. நன்மை; 0000255, 

6000616006. 'சந்தர நிலமிசைச் சொரிதலின் 

(சவ, 227) 

[9/0 5பா212 25 த. சுந்தரம்] 

சுந்தரமூர்த்திநாயனார் $ப722/2-77 11 

9௮/௮௮, பெ.(.) எட்டாம் நூற்றாண்டில் 

வாழ்ந்தவராகக் கருதப்படுபவரும், தேவார 

ஆசிரியர் மூவருள் ஒருவரும், நாயன்மார் 
அறுபத்துமூவருள் சிவப்பிராமணருமான 
சிவனடியார்; 8 0810/2௦0 ,4௫42ந௫ ர், 
00086௫ ௦7 11௨ 81 0... 006 ௦4 (06௦ 
ரஸ்னா ஙுா௱ா6(6, 006 ௦4 63. 



சுந்தரா 

த.வ. எழில்வடிவன் 

/சுந்தரமூரர்த்தி-நாயனாா] 
[8/0 சப702/2-77ம102: த. சுந்தரம்] 

சுந்தரர் 8௨௮ பெ.(॥.) சுந்தரமூர்த்தி 

நாயனார் பார்க்க; 5686 54702௪. 10/11 

[74/24 

[5/0 ௭72222 த. சுந்தரா] 

சுந்தரரேகை 8ப722௪-292) பெ.(1.) கையிற் 

காணப்படும் வரி (திருவாரூ. குற. 1455); 8 
0151100146 ரா6 1 ௦௨ நவா. 

[5/6 2070227292 2 த. சுந்தரரேகை] 

சுந்தரவாழைப்பூ 5ப72272-04/20௦-007 பெ.(ஈ.) 
நெடுங்கோடுகளையுடைய புடைவை வகை 

(உ.வ.); 8180 ௦4 581௨௦ மரம் ௦0 8110௨5. 

[சுதந்தரம்- வாழைப்பூ]. 
[54% 202/2 2 த. சுந்தரம்] 

சுந்தரன் 5:4/72272, பெ.(.) 1. அழகுள்ளவன்; 

டலபரிரீப 065௦1. “சந்தனச் சாந்திர் சுந்தர 

போற்றி” (திருவாச. 4: 203), 2. சுந்தரேசன் 

பார்க்க; 566 5172227222. 'சுந்தரன் கோயிலி 

புக்குச் சொல்லுவான்" (திருவாலவா. 75: 4), 

3. சுந்தரமூர்த்திநாயனார் பார்க்க; 566 

570222: "மீதாணிபுரதி 

தோன்றலு மென் சுந்தரனும் ” (பெருந்தொ. 

1973) 

த.வ. எழிலன், அழகன் 

[5/4 அயா த. சுந்தரன்] 

சுந்தரி! 8122 பெ.(1.) 1 அழகுள்ள பெண்; 

டஓபரிரீப1.. நலா. .'சந்தரி மரபிற்கொத்த 

தொன்மையின் ுணிவிர் நன்றால் ” (கம்பரா. 

சூரப்ப. 42). 2. வானவர்கோன் மனைவி 

(அக.நி.); /77420% ள் 11-1-1॥ ௦14 //07௮7. 

3. கொற்றவை (துர்க்கை) (பிங்); ிபா0௮. 

4. மலைமகள் (பார்வதி); 8௩௮0. 

[5/௩ 5பா227/2 த. சுந்தரி]... 

403 சுந்தோபசுந்தநியாயம் 

சுந்தரி” 8௨72௪7 பெ.(1.) மூஞ்சூறு (பிங்.); ரஷ 
பங். 

[5/0 ௦2/07: த. சுந்தரி] 

சுந்தரேசன் 3ப/72272220, பெ.(1.) மதுரையில் 

கோயில்கொண்டுள்ள சிவன்; 41/27 85 

510060 எர //௪2ப7௪1 "சுந்தரேசன் 

பராயையோ தெரிந்திடாது (திருவால. 23 4). 

த.வ. எழிலிறைவன் 

[5/ம 5மாச22௪ 2 த. சுந்தரேச] 

சுந்தி 8701 பெ.(.) பழிதூற்றுபவர் (அக.நி.); 

(216-06௮1௭, 80௨௭8. 

[5/5 போற 2 த. சந்தி] 

சுந்தோபசுந்தநியாயம் 3ப7202022ப7702- 
77/27/௮777, பெ.(1.) சுந்தன் உபசுந்தனென்ற 

அண்ணன் தம்பி இருவரும் திலோத்தமையை 
விரும்பி, அவள்பொருட்டுப் போரிட்டு மாயந் 

தாற்போல, ஒன்றனையொன்று கெடுக்கும் 

நெறி; ரத௪ ௦1 6 04௦ மா௦15 5யாசொ 
௮0 ப025பாசச ௦ (11/60 6௨௦4 ௦1௭ 

௦10 1௦ 1 /2210ப6 104/6 ௦7 16 061651/௮] 
௮/0 7/27271௮ ப560 10 080௦16 ஈாபர்பஅ! 

06511ப0110. அவை தம்முசர் ஐன்றா 

னொன்று அடிக்கப்பட்டுச் ஈந்தோப சுந்து 

திபாயமாய்க் கெட்டொழியும்(கி.போ.பா. பக். 
777 சு௨/710]]. 

[561. பாபா ப/0சசமாபறைானசி 2 த. 

சுந்தோபகுந்த நியாயம்] 



சுந்தோபசுந்தா் 

சுந்தோபசுந்தர் 21200௮570௪ பெ.(1.) 

திலோத்தமையைக் காதலித்துத் தம்முட் 

போர்புரிந்து இறந்த சுந்தன், உபசுந்தன் என்ற 

அண்ணன் தம்பிகள் இருவர்; (8௦ ேோ௱௦௱ 

டா % வர்௦ விம் ௨௨௦ ௦2 ஈ ர்வு, 

௦ ம்ள்ட ௨ாலா௦பா60 ௦1 16 069பநு 01 (6 

௦ஒ1651/௮1 ஈவ் 7/௫. 'சுந்தோப 

சுந்தப்பெயாத் தொல்லையிசோரு மொத்தரா யு 

(கம்பரா. வாலிவதை. 59. 

சுநீரம் பர்கா, பெ.(1.) ஒருவகை நீலக்கல்; 9 

$ி1ப6 0௦10௦பா60 601005 06௱ 80. 

'புதிணாராவது சுநீரம் “(டபபிள், கெ] 20: 2], 

[5/1 சய 2 த. சுநீர.ம்] 

சுப்திபிண்டம் 5பறட்௦/702, பெ.(॥.) தங்கு 

பிண்டம் (சீவரட். 206); ௨௱௫௦ பாட ர 5126 

௦0 10 ஈவாக்பவ! (க௦லா0௨ போற 116 

௦81௦0 ௦4 065124௦. 

[சுப்தி-பிண்டம்ம்] 

[5/6 பர் த. சுப்தி/ 

சுப்பிரசனண்னம் 3பறமர்ச2சான், பெ.(॥.) 

1. தெளிவு; 68811655, 18150வா8ஈ0ு, 

இரிராம 655. 2. அருள்; 978010ப50655. 

[5/4 2ப-றாசளாச22 த. சுப்பிரசன்னம்] 

சுப்பிரசுதை 5$ப0012-2ப0௮] பெ.(ஈ.) 

காட்டெருமைப்பால், திருகுகள்ளிப்பால்; ஈவு 

1ப௦6 ௦1 ப்௦0/௪ :ப௦௮1/. (சா..அக.) 

சுப்பிர தட்டம் 5ப2௦7224//217, பெ.(1.) அத்தி 

(தைலவ. தைல. 6); 119, 110ப5. 

சுப்பிரதந்தி 2ப2மா2-12707, பெ.(ஈ.) சுதந்தி, 1 

(சங்.அக.) பார்க்க; 566 5பொம், 1. 

[5/0 பமிாசம2 த. சுப்பிரதந்தி] 

சாம்பசிவம் மருத்துவ அகரமுதலி இச்சொல்லை 

சுப்பிரத் திட்டம் என்று கூறுகிறது. 

[50 5ப2/ச150௪ 5 த. சுப்பிரதட்டம்] 

404 சுப்பிரபேதம் 

சுப்பிரதீகம்" 2202021727, பெ.(1.) எண்புற 

யானைகளுள் வடகீழ்த்திசை யானை; (6 

லி வலக் ௦4 166 ஈ௦ர்-6951, 076 ௦7 

4/௪-0/-44/௪/77. 

[61. சபறரசப்௪ 2 த. சுப்பிரதீகம்] 

சுப்பிரதீகம்” கப2மர்ச29௮7, பெ.(1.) 1. நல்ல 

உறுப்புகளை (அவயவங்கள்) உடையது; 680 

0௦060 மா 0000 010805. 

2. கூர்மையான அறிவு; 1666 11611604. 

3. மிக்கவொளி; 01௦21 /ப516. (சா.அக.) 

சுப்பிரதீபக்கவிராயா 5(/2௦/2-010௪-/6 

சமர பெ.(.) 18-ஆம் நூற்றாண்டில் 

வாழ்ந்தவரும், கூளப்ப நாயக்கன் காதல், 

விறலிவிடுதூது என்ற நூல்களின் ஆசிரியரும், 

வீரமாமுனிவர்க்கு உதவி புரிந்து வந்தவரும், 

கிறித்துவ மதத்தைத் தழுவிய வரும், தச்ச 
இனத்தவருமான புலவர்; 8 ரோலா ௦௪! 

௦4 16 கொழகார்சா'8 09516, 8551518௭14 ௦4 

250, பர 0* 164800௮714 

௮௭0 7௮/01/0181 ௦. | 

சுப்பிரதீபம் பறர௪-2௮,  பெ.(ஈ.) 

1. மிக்கவொளி: 01681 |ப516, 022210 

ஓர்ரொம்655. 2. கூர்மையான அறிவு (68 

௦௦106014௦1, 20106 ார்6௦0(. 

[5/1 ப-றா2010௪ * த. சுப்பிரதீபம்!] 

சுப்பிரதீபம்” பறறரச௪-ரற௪ா,  பெ.(॥.) 

சுப்பிரதீகம் (திவா.) என்பதன் மறுவடிவு; மோ. 

01 8ப2/2-010௮/7. 

[$/0ம். சபாசர்$ச 2 த. சுப்பிரதீபம்£] 

சுப்பிரபேதம் ப௦0ர2060477, பெ.(॥.) 

சிவத்தோன்றிய நூல் இருபத்தெட்டனுள் 

ஒன்று (சைவச. பொது. 232); 8॥ 8௮௱௦2ார் 

2௮ங்லா 50/1ற1பா6 11 கார், ௦6 ௦7 28 
54/22/7777. 

[5/0். 5 பறாசம்/502 5 த. சுப்பிரபேதம்] 



சுப்பிரம் 

சுப்பிரம் 8:/2௦//77, பெ.(ஈ.) 1. வெண்மை (பிங்.); 

வாரா. 2. தூய்மை; பாரு, 8001655 

1685. 3. மிக்கவொளி; 01681 (ப516, 

பரிப்காலு.  'குரு சும்பிரமணியாக் கொள்” 

(தணிப்பா. //, 277, 576). 
இருபத்தேழனுள் ஒன்று; 9 018100 ௦4 6, 

௦0௦௨ 01 27 4008, 0.1. 5. முத்துக் 

குற்றத்தொன்று; 14//116 8060, 86 ஈரி 

௦2115. '“சும்மிரமும் திரங்கலும் உடையா 

உட்பட முத்து ஐன்பதினால் (6... 78). 

4. ஒகநிலை 

[8/1 3பம்/772 2 த. சுப்பிரம்] 

சுப்பிரமணி ப௦2ர்ச-7127% பெ.(.) வயிரம் 

(யாழ். அக.); 04௦0. 

/[5/ம பம் 2 த. சுப்பிரமணி] 

சுப்பிரமணியதீட்சிதா் 

074802 பெ.(.) ஆழ்வார் திருநகரியில் 

வாழ்ந்தவரும், 17-ஆம் நூற்றாண்டினரும், 

பிரயோகவிவேகமென்னும் இலக்கண நூலின் 

ஆசிரியருமான பிராமணப் புலவர்; 9 2 
5001௮ ௦142-7௪9௮ 17ம் 0, 8பா் 

௦1 ௦0௮/2 7.2-0/292/77, 8௨ 038110 ௮! 

22156 18௱ர. 

சுப்பிரமணியன் 8௦௦7௮77202, பெ.(1.) 

முருகக்கடவுள்; 600 க்ரீபப924 

[5/ம் 8ப-மாவாறவு9 2 த. சுப்பிரமணியன்] 

$பமி.6//2/7727//2- 

[மிராமணர்க்குக நல்லவள் ஏன்பது 

பொருள்] 

சுப்பிரமதுவா $ப௦ர2-/712002, பெ.(॥.) 

கூவைக் கிழங்கு மாவு (மூ.அ.); 1௦பா ௦4 16 

4௮/௪௦ ௨ா௦ய-௦0௦4. 

சுப்பிரயோகம் 8/2ர2-)/-0292/77, பெ.(॥.) 

காமநோயால் உண்டாகும் ஐவகை நோய்களுள் 

காதலரைக் குறித்தே நினைவும் பேச்சுமா 

யிருக்கும் நிலை (சூடா.); 3 ௦௦0014௦॥ ௦11௦6 - 
511066 0னா50௱ ॥ஈ வூர் ௨௦ 86 [5 
ஷு ௨ா0705560 1ஈ மர்/ளாட கா விளா 

405 சுபகதி 

800 16 0016௦1 ௦7 1086, 06 ௦71 ,9/7822- 

2427202174 

[5/6 5பமா/2ர௮ 2: த... குப்பிரயோகம்/ 

சுப்பிராசி 322 பெ.(॥.) வேலையாள் 

(.0.8.2); 0620, எஙக. 

[ப, 2/720725/2 த. சுப்பிராசி] 

சுப்பு 2௦௦0, பெ.(॥.) வேற்றுமையுருபு; 0856 

௦0. "மவற்றுைமய௬. புகச் 

சுப்பெனாவம் (தொல், விருத். பம். 25). 

[5/0 5௦2 த. சப்] 

சுப்புத்தாது 38/௦0/1200, பெ.(॥.) 

பெயரடியாகப் பிறந்த வினை (பி.வி.35, உரை); 
பாம் 0271601100 ॥௦யா. 

[5/6 சப0*0172/0/2 த. சுப்புத்தாது] 

சுபக்கம் 30/4௮, பெ.(॥.) சுபட்சம் பார்க்க; 

566 5021022777. 

[5/4 ௮௪-0௮௦௪2 த. சுபகீகம்] 

சுபக்கிரகம் பம்௪-6ா2277, ெெ.(॥.) 

வளர்பிறைத் திங்கள் குரு அறிவன், வெள்ளி 

(சுக்கிரன்) ஆகிய நாற்கோள்; 8050101005 

இலள், 88 மலரா 14௦௦, |சிசாபேரு, 4யெறர்ள, 

லாப. பருக்க சந்திரனுகு் சுகீகிரனுருர் 

சுபக்கிரகம் (விதான. மரபமி 2) உரை), 

த.வ. நற்கோள் 

[5/7 3பம்௪/௮/௮2 த. சுபக்கிரகம்] 

சுபக்கோள் 2/2௪-/5/2/ பெ.(.) சுபக்கிரகம் 

பார்க்க; 866 38ப/0௪-/-67௪௮77.  'மாழைக் 

கோேரச்.... நான்குஞ் சு.பக்கோ சென்றும் ” 

(மாறன், 222 உதர. 

/சுபம்-கோள்] 

[5/ம் பம் த. சுபம்] 

சுபகதி 3௦௪-9௪0, பெ.([.) 1. வீடுபேறு; 

5வ/21௦. 2. மகிழ்ச்சி; 061001. 

[5/ம் 8பம்சரச/2 2 த. சுபகதி] 



சுபகாம் 

சுபகரம் 3பம௪-/௪௮, பெ.(ஈ.) நல்லதைச் 
செய்வது; 1/8] வரப், 15 8050101005, 
1112111921 

[கபமம்-கர.ம்] 

[581. 8பம்722 த. சுபம்] 

சுபகாரி 30௪-4௪7 பெ.(ஈ.) நல்லதைச் 
செய்பவன்; 016 ஸு 0065 0000. 'உபகாறி 

துடடருக்கு நிட்டூரன் "(மான்விடி, 759) 

[சுபம்-காரரி] 

[5464 22/7௪ த. சுபம்] 

சுபகாரியம் 50/௦௪-2ந்ர, பெ.(ஈ.) மங்கள 
நிகழ்வு; (சடங்கு) 00௦0 0860, 9080101005 
வளம், 96 ௱னா/க௦௨. 

/சுபம்-காரியம்] 

[5/4 302/௪ 5 த. சுபம்] 

சுபகாலம் 5ப௦௮-/2/௮7, பெ.(ஈ.) நல்வேளை; 
8ப51010ப8 ௦1 றா௦50810ப5 (1௨. 

/சுபம்-காலம்] 

[$/0். 2பம்௪5 த. சுபம்] 

சுபகிருது 5ப/ம௮-//ப, பெ.(ஈ.) வியாழன் சுற்று 
ஆண்டு அறுபதனுள் 36-வது; 1௨ 364 22121 
04 பபறார்னா 0016. 

[548. 8பம்௪-பு த. சுபகிருது] 

சுபச்சம் 2/022027, பெ.(ஈ.) தூய்மையானவன்: 
சு 04 இபர்டு. 2. உடல்நலமுள்ள; ஈா௮ஈ ௦7 
6௮1. (சா.அக.) 

சுபசகுனம் 252-௪72, பெ.(ஈ.) நல்லகுறி; 
9000 ௦8, ௦0௦. 1௦ 24௦2-2274. 

த.வ. நற்புட்குறி 
[5/4 2/௪ பா த. சுபசகுனமம்] 

சுபசரிதம் 506௪-5௮7௦, பெ.(ஈ.) நன்னடத்தை; 
9000 176 ௦ ௦௦ஈ0ப௦1. "உனது 
கணதமாரிங்கொத்தபேனும் (ரபோத. 46: 20) 

த.வ. நன்னடக்கை 

[5/4 30ம்௪ 4௦௭ த. சுபசரிதம்] 

406 சுபசோபன க்கை 

சுபசரிதை 3பம்௪-2௮) பெ.(ஈ.) மங்கலவரவு; 
9ப801010ப5 அகா(1/௮[. 'சபசரிதை 
சோழரனெதிர்கண்டனான் (சேக்கிழார் பு 60) 

[5/0 8ப/௪4௦னர2 2. த. சுபசரிதம்ு 
சகி] 

சுபசுவீகரணம் 302-4/1/4௮:27௮, பெ.(.) 
சுபசுவீகாரம் பார்க்க; 566 80/52- ததா 

சுபசுவீகாரம் 32௪-2௮௪, பெ.(ஈ.) 
இறப்புச் சடங்கின் இறுதியில் நல்ல 
நிகழ்ச்சிகளை மேற்கொள்வதற் கறிகுறியாக 
செய்யுஞ் சடங்கு; 06௦ ௦7 £8$ப௱ரா0 
8ப501010ப5 0ா801065 ௭41176 0086 ௦71! 
௨ோஊ௦/65. 

த.வ. நன்மேற்செயல் 

/[5/6. பவா த. கசுசீகாரம்] 

பெ.(ஈ.) 
மங்கலத்தைக் காட்டுங்குறி: 8ப5016/0ப5 810, 
1810 பா2௦16௨ ௦. 'சபசூசகமான 
கருமங்கனணசரமர்பல்ரைம் காடே அருகிலிருந்து 
நடததிவைத்து "(குருபரம், 757) 

த.வ. மங்கலக்குறி 

சுபசூசகம் $பம்௪-2527௮77, 

[58ம் 2ப/5/௪- ௮௯ த. சுபகூசகும்] 

சுபசூசனம் 2ப5௮-27827௮ பெ.(.) சுபசூசகம் 
(இ.வ.) பார்க்க: 56௨ 5//92-2/272/77, 

சுபசோபனக்கை 2(/,52-220௮2-/-/௮/ பெ.(1.) 
வலக்கையின் பெருவிரலொழிந்த மற்ற விரல் 
நான்கினாலும் இடக்கைப் பெருவிரலைப் 
பிடித்து, அவ்விடக்கையின் மற்ற விரல்களை 
வலக்கை விரல்களின் நுனியொடு 
பொருந்தவைக்கும் இணைக்கை வகை. 
(பரத.பாவ.60.): ர51பாச மூர( 1/௦ ஈவா 
கர்ண ௨ 05 ௦4 12 119675 ௦7 17௨ [ரர் 
டய ஒளியாம், வாம் 105 0111010௨75 
௦7 16 16111௦ ப் 1௦86 61196 1007. 

[சுபசோபனம்-கை] 

[58 20/2௪ 226௮௬ ஐ. சுபசோபனம்] 



சுபசோபனம் 

சுபசோபனம் 3ப2௪-50ம்௮௮/77, பெ.(ஈ.) 

மங்கலச் செய்தி; 0120 ஈஓங5, ஈறு வளர், 

25 67 07௮ ௦40. “தொல்டுவி செழிக்கு 

தலமுஞ் சுபசோபனங்களும் "(குமரே. ௪. 37. 

[5/0 5பம்7௪7800/47 2 த. சுபசோபனம்/ 

சுபட்சம் 8ப0௮/௦277, பெ.(.) 1. சொற்போரில் 

தன்கொள்கை; 016'8 04 5106 1॥ 9 லே௦௪16 

01 0150ப5810௱, ரன 0 00௦47165 ௦17 0065 

௦ 5601 07 றவு, 000. 1௦ ,0௮/9-0௪/02/77. 

2. சிவஞானசித்தியாரில் சிவசமயத்திற்குரிய 

கொள்கையை உணர்த்தும் பகுதி; 16 0௦14௦ 

௦4 5௪-2௪-8102 1௮4 ௨ஊாபா0165 16 

உரி ௦7 (6 5வங்லா 560. 

த.வ. தற்பக்கக்கொள்கை 

[6/0 20௪2-0௮6௪ 2 த. சுபட்சம்] 

சுபடன் 4522௪௦, பெ.(1.) குறிக்கோளில் மாறா 

வீரன்: 106௮! ௭௦ ௦0. “பேரக்களத்து! 

னெவனே சுபடனா மென்ன” (ஞான யா. 

நிரய; 42]. 

த.வ. திறமறவன் 

[5/4 5ப-ம௪/௪ 2 த. சுபடன்] 

சுபத்தலம் 8ப/52-/-/2277, பெ.(.) தேவாலயம் 

(யாழ். அக.); 12016. 

/சுபாதலம்/ 

[5/6 5பம்/௪ 2 த. சுபம்/ 

[.த. தலம் 50. 5/22-] 

சுபத்தன் பம்ச//2ற, பெ.(॥.) மகிழ்ச்சி 

யடைந்தவன்; 800 06501. 'துன்பயபெலா 

மற நீங்கிச் சுபத்தராய் (நே வா. 710), 4]. 

[5/௩ 5பம்/-241௪2 க. சுபத்தன்/ 

சுபத்தானம் 3ப௦௪-/-/27௮7), பெ.(॥.) கணியச் 

சக்கரத்தில் நல்லதைக் குறிக்கும் ஒரை; 

௮ப5016/௦ப5 ௦ 73/௦ப2016 510 ௦716 200150 

[ஒ1911/6 1௦ (76 25080 ஈ॥ ஈ॥௦௦50006. 

[5/4 கபத்ச-ற்சாச? த. சுபுத்தானம்] 

407 சுபம் 

சுபத்திரை 3ப2௪-/072) பெ.(1.) *. அருச்சுனன் 

மனைவி: 8 376 ௦4 &ரபாக. 'சுபதீதிரையு் 

தோழியாகள் சூழ வற்தாள் (பாரத. 

அருச்சுளான்றிர் 54), 2, கறுப்பு மாடு; 0180% 

0014. “தறிய சுபத்திரை” (தணகைப்பு. 

அகத்தி; 4257, 

[9/ம் ௪பம்/௪௦722 த. சுபத்திரை] 

சுபதம் /௦௪2௮, பெ.(॥.) 1. நன்மையைக் 

கொடுப்பது; 18274 முர்/ள் 04/௪8 ஈவறறாா655. 

'சுபதகீரபா முறுபெறியே "(திருவால 28, 409). 

2. அரசமரம் (சங்.அக.); 10! 166. 

[59/1 3பம்/௪-222 த. சபதம்] 

சுபதினம் 55௪-௦72, பெ.(॥.) நன்னாள்; 

9ப51010ப5 04. 

[9/1 5பம்-4ப௪ 2 த. சுபதினம்] 

சுபந்தம் 8/5௪12௪7, பெ.(॥.) உருபேற்ற 

பெயர்ச்சொல்; |ாரி6௦1௨0 ॥௦பா. “தத்தி 

துங்காரக மாஞ் சுபுந்த.ம் (பி. 42. 

[$/ம். 5பம்-௮71௪ 2 த. சுபந்தம்/ 

சுபபந்துவராளி 3/2௮-,2௮72/-0௮/28, 9பெ.(1.) 

பண் இராக வகை, (பரத. ராக. 103); 8 506017௦ 

௮௦௫-006. 

[5/6 8பம்௪ * 70. றகா/ப*5/4். பசா௮% 

க. சுபம்-புந்துவரானி] 

சுபம்! 305௮௭, பெ.(1.) 1. மங்கலம்; றா௦561நூ, 

2ப501010ப581௦55. '“சுபமாக்கு மசுபறீ 

குன்றை" (கானா. மூழூட்சு. 20). 2. பேறு; 

ஈ௮0011655, 1௨1101, 5ரர்பவ! 61155. 

'துன்பெலா மறநீங்கிச் சுபுத்தராப் " (தேவா. 

770, 4). 3. வீடுபேறு, முத்தி (பிங்.); ல! 

018௦6. 4. நன்மை; 900௦000655, 

60வ180௦6. 'சுபசரிதன் ” (புதினொ. ஆரு. 

திரக்கலம், 34]. 5. மங்கலவினை (பிங்.); 00௦0 

0660, 38ப50/010ப5 ௭2. 6. அழகு (சூடா.); 

டப். 7. ஒகநிலை இருபத்தேழனுள் ஒன்று; 

(45110ஈ.) 8 0 ௦7 ௪, 06 01 27 

44602. 

[5/4 505/௪: த. சுபம்] 



சுபம் 

சுபம்” 5ப2, பெ.(॥..) வெண்மை (சூடா.); 

்ர்ோா655. 

[8/4 80022 த. சுபம்] 

சுபம்பாடு-தல் 3ப௦௮177-2௪0்/-, 5 செ.கு.வி.(3.1.) 

நல்ல நிகழ்ச்சியின் முடிவில் மங்கலம் பாடுதல் 

(இ.வ.); 1௦ 819 8 5000 ௦1 0676010140, 81 

(6 01056 ௦04 8 8ப50(010ப6 00088100. 

[சுபம்-பாடு-,] 

[5/0 3பம்/௪ 2 த. சுபம்] 

சுபமங்களம் பச்சக், பெ.(ஈ.) 

வாழ்த்துப் பாட்டு; 0606010100 ப(16£8006 

3௨8000. சுபமங்களம் பாடுக (௨.2. 

[சுபம்-மங்களம்] 

[5/4 8ப5/7௪: த. சுபம்/ 

சுபமத்து 3பம்ச7-௪//ப, பெ.(॥.) கடிதம் 

முதலியவற்றின் முதலிறுதிகளில் மங்கல 

முண்டாகுக' என வாழ்த்துதலைக் குறிக்கும் 
ஒரு தொடர்மொழி; 8 685800 ௨0 

ட் 26 ப6 8ப50/010ப50685, ப560 94 [௦ 

௦601௦ ௦0 800 018 நாம்ப. 

த.வ.மங்கலமாகுக! 

[5. 
த.சுபமத்து] 

சுபமிருத்து 3ப2௪-717ப/1, பெ.(.) முதிர்ந்த 

அகவையில் நேரும் நல்ல சாவு; ஈ21பா| 0641 
௦1 8 0650 21 106 010 ௮06. 

5பம்/727426// 2 த. சுபமஸ்து” 

[$8. 8பம்/7௮ ஈடா? த. சுபமிருத்து/ 

சுபமுகூர்த்தம் 2ப2௪-பதப்/[2, பெ. (ஈ.) 

திருமணத்திற்குரிய நல்வேளை; 8ப501010ப5 
6, 85 10 ௱னா/806. 

த.வ. நன்முழுத்தம் 
[5/0 8பம்ச ராப ப12- த. சுபமுகூர்த்தம்] 

சுபயோகம் 805௪-7092, பெ.(ஈ.) 1. சிற்சில 

கிழமைகளோடு (வாரங்களோடு) சிற்சில 
விண்மீன்களேனும், நிலவுநாள் (திதி)களேனும் 
இணைவதனால் நன்மை விளைவிப்பதாகக் 

ல் 408 சுபன்னன் 

கருதப்படும் ஒகம் (விதான. குணாகுண. 

914): (சோதிட. சிந். 45); 00]ப௦ ௦4 8 
ஙூ௦வ/04ு வார்ம் ௨ கபிலா ஈல்ட்க 0 144, 

0௦15106760 3ப501010ப5. 2. அரியபேறு; [௮16 

|ப௦. 'சகீரதரபாக்ய மான சுபயோகமும் 

(தாயு: அகிலானர், 7, 

த.வ. நற்பேறு, நல்வேளை 

[8/0 8பம்/௪7:0922 த. சுபயோகம்] 

சுபவசனம் 3/0௪-1/222/72/77, பெ.([.) சுபவாக்கு 

பார்க்க: 866 5ப/42-/24607 

[5/0 3பம்/724020௮272 2 த. சுவனம்] 

சுபவாக்கியம் பம்௪-௪2//0௮77, பெ.(ஈ.) 

சுபவாக்கு பார்க்க; 596 8ப/22-1/24%0/ 

[5/ம் 3பம்/9௮-ப2ட௪2 த. சுபலாக்கியம்] 

சுபவாக்கு 20/22-2/44ப, பெ.(1.) நல்லகுறியான 

வாக்கு; 8ப501010ப5 10105; 0180ப187 

01028௦ ௦4 00௦0. 

த.வ. நற்சொல் 

[5/ம் 8பம்/௪402௦2 த. சுபவாக்கு] 

சுபவாசகம் பம2-22௪9௮77, பெ.(ஈ.) 

சுபவாக்கு பார்க்க; 596 5ப92-62/40 

[5/0 80.5௪ 41720௪ த. சுபவாசகம்] 

சுபவாதனை $£பம்2-62227௮, பெ.(॥.) உயிர் 

பேரின்பத்துள் அழுந்துகை (வின்.); 01/857ப! 
ஐய ௦4 1௦ 50பி, 5 ஸ். 

[5/0 8ப5்7௪1025௮722 த. சுபவாதனை] 

சுபன் 322, பெ.(॥.) நன்மையை விளைவிக்குங் 

கோள்; 0136 1724 டர்05 0000 10116. 

[5/4 8பம்௪2 த. சுபன்] 

சிறகுகளையுடைய கலுழன்; (66 (9௭1ப), 
95 80 669பர்ரீப। கரா05. 

சுபன்னன் $3பமசாரச, பெ.(॥.). அழகிய 

[5/1. 5ப-0௮1122 த. சுபன்னன்] 



சுபா 

சுபா 822 பெ.(॥.) நாட்டின் ஒரு பகுதி 

(4/.0.491). 2/0 ௦ றா௦06, 6506 

௦1116 14௦0/ப1/ னாற6. 

த.வ. தேயப்பகுதி 

/47: சபமச2 த. சுபா] 

சுபாங்கி பிஏ] பெ.(ஈ.) கருத்தைக் கவரும் 

உடற்கூறு உடையவன் (சங்.அக.); றொ ௦1 

[106 1621பா25 0 0 ௦8பரிரீப ॥௱5. 

த.வ. எழிலுறுப்பன் 

[5/0 5பம்சசர/ த. சுபாங்கி] 

சுபாங்கை பகர்) பெ.(1.) சுபாங்கி பார்க்க; 

566 பி] 

[5/6 8பம்7271722 த. சுபாங்கை/ 

சுபாசுபம் 3பசசீ2பமகா, பெ.(ஈ.) நன்மை 

தீமைகள் நிகழுங் காலம் (யாழ்.௮௧.); 

000881005 01 ௫௨௮ ௮00 06. 

[51/04 5 பம7242-20/07௪ 5 த. சுபாசுபம்] 

சுபாடிதம் 2பமசீஜீசச௱, பெ.(ஈ.) பெரியோர் 

களின் சிறந்த கட்டுரை; 889)/05 01 98௪ 

௱ள, எவ 11156. "வெண்டாமரையில் 

தேச சுபாடிதபபனை மறந்தனர் "(சேக்கிழார் 

(92. 

/[5/ம் கபமாஅ/ 2 த. சுபாடிதம்] 

சுபாதார் 32௪24 பெ.(॥.) நாட்டதிகாரி (₹.1.)) 

00௨௩௦ ௦7 8 ௦4106. 

[47 சப்: த. சுபாதார] 

சுபாதிசயம் 5052075277, பெ.(ஈ.) நற்செய்தி 

(யாழ்.அக.); 0000 1615. 

[5/4 5ப/௪7௪0-2௮/2 2 த. சுபாதிசயம்/ 

சுபாபாங்கை அப்சம்சிந்ரன் பெ.(1.) அழகிய 

கடைக்கண்ணுள்ளவள் (யாழ்.அக.); 01௭1 

வ 125 8 5௦ம் 1௦௦180 6/6 . 

த.வ. எழிற்கடைக்கண்ணி 

[9/4 3பம்20 41722 த. சுபரபாங்கை] 

409 சுபாவம் 

சுபார்சுவர் 50/2௪ பெ.(॥.) தூயநீரவர் 

(தீர்த்தங்கரர்) இருபத்து நால்வருள் ஒருவர் 
(திருக்கலம். காப்பு, உரை); 8 48178 கலால், 

016 0124 4/௪. 

[5/4 பம: த. சுபார்சுவா] 

சுபாலம் 3ப/மக௪, பெ.(॥.) நூற்றெட்டு 

மறையின் அறிவுப்பகுதிகளுள் (உபநிடதம்) 

ஒன்று (சங்.அக.); 81 0௮15௭௦, 006 ௦1 108. 

[51ம் சபம்௮௪2 த. சுபாலம்] 

சுபாலிகை 82419௮ பெ.(.) அடுப்பு (சது.); 

௦/2, 1॥6-0120௦. 

சுபாவக்காரன் &பம்2௦௪- 4௮௪0, பெ.(॥.) 

1. நேர்மையானவன், தகுதியுடையவன்; 

ர௦725॥, 80௦86 061801. 2. மூடன் (இ.வ.); 

ஒன். 

[5/4 அ௪ம்2/௪ 2 த. சுபரவம்-காரன்/ 

சுபாவங்காட்டு-தல் 5பம்.20/2/7-421711/-, 

5 செ.கு.வி.(4.1.) 1. இயல்பைக் காட்டுதல்; 1௦ 

300987 1" 01௪5 11ப6 ௦010ப5 1௦ 5401 

௦065௫]. 2. இழிகுணங்காட்டுதல்; 1௦ ஷு 

॥1- 02௦௦0 ௦1௦6 பற் ஞு றா 80405, 

ப560 11 ர௦ஜா௦௧0. 3. நடித்தல் (வின்.); 1௦ 

317601 50/ஷ், 858பா6 0 8012 08180௮. 

[5/4 ௮0/௪0/72௪2 த. சுபாவம்-காட்டு-..] 

சுபாவசித்தம் 352௪-844௮, பெ.(ஈ.) 

இயற்கையாகவே அமைந்திருப்பது; 1191 

வ்ர்ஸ் 5ரட்ணா ராரஎர்பாகி. 'சுயாவசித்தமாகு 

வதேயன்றி (வேதா. சூ. 725). 

[5/ம் ௮௪ம்/72/23/00022 த. சுபா வசித்தம்] 

சுபாவப்பேச்சு 8ப/4202-0-020200, பெ.(॥.) 

கபடமற்ற பேச்சு (இ.வ.); 11௦௦௦1, பெரி1655 

1௮1. 

[9/1 அ/௪ம்ர்ச/௪2 த. சுபாவம்- பேச்சு] 

சுபாவம் 3௫௪௪7, பெ.(.) 1. இயல்பு; ॥91பா6, 

131பா௮| 51216, ராற்டாவார் பபக்ரு ௦ 

015005144௦, ஈர். “சபாவமாக ளா 



சுபாவழுத்தி 

வனத்தை ” (விநாயகபு, 77: 109), 2. கலப் 

பற்ற து; 0௨ப1ா6ா655, [681119,, 

பா281201௨00655. 3. கபடமின்மை (உ.வ.); 

௦1௫, ஈடு. 4. மூடத்தன்மை (இ.வ.); 

81 016-௱॥0௨0ொ655. 

த.வ. இயல்பு, தன்மை 

[$/4. 202-ம்/20௪2 த. சுபாவம்] 

சுபாவமுத்தி 2/6௮/௪-777ப/47, பெ.([.) துறவிகள் 

அடைதற்குரிய மேலுலக வீடுபேறு (வின்.); 

[601 085, 80501பர்௨ 0௮18௦6 11௦0 

௦்ர் வ்னாக்/6 0 727 

[5/4 ௮/2-0/724277ப/ம72 த... சுபாகமுத்தி] 

சுபாவமேரை $பம2௪ன2் பெ...) 

வழக்கமான முறை (வின்.); 0080), பு5பகி 
ளான ௦00. 

சுபாவவாதி 5ப/592௦2-௩2௦; பெ.([.) கடவுளின்றி 

இயற்கையாகவே எல்லாந் தோன்றியது என்று 

வழக்காடுபவன் (சங்.அக.); 00௨ ௩௦ 0105 

ம்ம் வ ா05 8௨ 04/60 100 ஈகர்பா6 

1௦0 16 ௮ ௦7 000. 

[5464 5/2-ம்/72/240201/72 த. சுபாவவாதி] 

சுபாவத்தன் 3ப2௦2௪1020, பெ.(॥.) சுபாவக் 

காரன் (உ.வ.) பார்க்க; 866 2பம்29-/272 

[5/0. 5/2-0/72/2507௪ 2 த. சுபாவத்தன்] 

சுபாவி 552! பெ.(ஈ.) சுபாவக்காரன் பார்க்க: 

566 5£ப0202-/-4217. 

[5/2 5/2-ம்720ர7 2 த. சுபரவி] 

சுபாவிகம் 505௪௮7, பெ.(ஈ.) இயற்கைத் 
தன்மை (வின்.); ஈ24பாவி 51816 ௦ ௦௦014௦. 

[5/6. ௪ம2ம/7214௪2 த. சுபாவிகம்] 

சுபானு 50520, பெ.(ஈ.) ஆண்டு அறுபதனுள் 
17-ஆவது (யாழ்.அக.); 116 171 நூலா ௦7 16 
பாசோ ௫06. 

[5101 5ப-ட்சாப2 கு. சுபானு 

410 சுபையதார் 

சுபிட்சம் 3/2//2௮7, பெ.(॥.) காலமழை 

முதலியவற்றால் உண்டாகும் செழிப்பு 

(யாழ்.அக.); நா௦5றர்மு பே 1௦ ஷு ௭௭, 

1655 ௦7 0005. 

த.வ. செழிப்பு 

[5/ம 5ப/௪ 2 த. சுபிட்சம்] 

சுபுகம் 809௮7, பெ.(॥.) மோவாய்; ௦/ஈ. 

'மஞ்சுளமாகி யிருப்பது சுபுகரன் ஜென்பா்” 

(திருவினை, உக. பேோே2ு)௧௧௪7. 25). 

[54ம் 2பமிப(௪2 த. சபுகம்/ 

சுபுகாணி 202 ப/427/ பெ. 1.) முகமதியாமந்திரம் 

(மதி. க.॥, 93); 310௱ப/௨ ௦7 1/4பவ௱ ராவாக. 

[47 50ம். ௮/2/ 2 த. சுபுகாணி] 

சுபுட்பம் 8பம்ப௮77, பெ.(.) 1. இலவங்கம் 

0056-66. 2. பவழமல்லிகை; 1/9/1/85௱16. 

[5/4 50௧௦௪2 த. கூடட்பம்/ 

சுபுத்தி 520/8, பெ.(॥.) நல்லறிவு (சங்.அக.); 

0000 88156. 

[5/0 ௪ப-மப2/2 த. சுபுத்தி] 

சுபுத்திரன் 22 ப்27, பெ.(.) நன்மகன்; 0009, 

மடு 500. 'நின்போற் சுபுத்திரரொரு 
கருண்டோ (பிரபோத. 22: 50), 

[5/1 5ப-2பர்2 2 த. சடுகீதிரன்] 

சுபேதார் 3/2222, பெ.(1.) படைத்துறையில் ஓர் 
அதிகாரி; (௩.1.) ஈ௱வ்கா ஈர்ர்ர்கறு ௦1/௦2 

444௦56 721௩ ௦005 ௦ 11௪4 ௦7 ௦௮1. 

த.வ. படையதிமான் 

[0. 5ப020472 த. சுபேதார்] 

சுபை 35; பெ.(ஈ.) நாட்டுப்பகுதி (வின்.); 
ர், நாகர௦6. 

த.வ. மாவட்டம் 

[0. 5பம்ச2- த. சுபைர் 

சுபையதார் 3/5௮:௪22 பெ.(ஈ.) சுபேதார் 

(வின்.) பார்க்க; 866 800222: 



சுபோதம்' 

சுபோதம்! 222௪௭, பெ.(ஈ.) 1. ஆழ்ந்த 
குறையிலா அறிவு 0ா0௦10பா0, பாாாஈ0 

ு150௦௱. “அற்புத சுபோதசுக ” (திருப்பு, 122). 

2. சுயபோதம் (இ.வ.) பார்க்க; 866 80,௪- 

204177. . 

[5/1 5ப-92017௪ 5 த... சுபோதம்]/ 

சும்பகம் 5/77,2௪9௮/77, பெ.(॥.) ஊசிக்காந்தம் 

(பிங்.); ௨0161, 1080510106. 

[5/1 2பரம்2122 த. சும்பகம்/ 

சும்பத்தனம் 3பாசிச௪-//20௪7, பெ.(ஈ.) 

மூடத்தனம் (உ.வ.); 1001181855, 51பற!0]. 

[5/1 பரம் ௪2 த. சும்பம் தனம்] 

சும்பப்பிரபஞ்சம் 3ப2-0-0/20/72/7], 

பெ.(ஈ.) அறிவீனர் தொகுதி (உ.வ.); 16 4௦10 

௦110016. 

[51. சீபாராம்ச *றாக-0வக2 ௯. சும்பப் 

பிரபஞ்சம்] 

சும்பன் 3772௪, பெ.(॥.) மூடன் (வின்.); 1௦01, 

பொ. 

[5/5 பாரம் ௪ - ஐ. சும்பன்] 

சும்பனம் 507757௮/77, பெ.(॥.) 1. முத்தமிடுகை; 

115919, ரவி மரம் (0௨ 105. 2. சப்புகை; 

ஒப. 

[8/2 ௦பாரம்ளா௪ 5 த... சும்பனம்] 

சும்பி-த்தல் பரச, 4. செ.கு.வி.(1.1.) 

1. முத்தமிடு-தல் (உ.வ.); 1௦ (055, 1௦016 ஸ்ரீம் 

[6 (105. 2. சப்புதல்; 1௦ 8ப01. 

[5/0 ௦பாரம் 2 த. சும்பி-த்தல்] 

சும்பிதகரணம் 2ப/774/0௪-/27272/77, பெ.(ஈ.) 

புணர்ச்சி வகை: ௮ ஈ௦06 01 0௦0019100௦. 

[5/8 207742 2 த. சும்பிதம்-கரணம்/] 

சும்பிதம் ரகச, பெ.(ஈ.) சும்பனம் 

(யாழ்.அக.) பார்க்க; 566 20/719202177. 

[5/4 2பரக/ப 2 த. சும்பிதம்] 

411 சுமதி 

சுமங்கலம்' £8ப//772/1௪௮/2/77, பெ.(॥.) பெரிதும் 

மங்கலமாயுள்ளது (வின்.); 1௮1 கர்/ள் 15 1ப௦ரு/ 

0௦ 9050101005. 

3 

த.வ. நன்மங்கலம் 

[சு மங்கலம்] 

[5/ம் 5-2 த. சு] 

சுமங்கலம்” 877௪717௮27, பெ.(.) ஒருவகை 

நற்சுழியுள்ள குதிரை (அசுவசா. 16); 13௦156 

வர்ர 8 ொர்வாஈ 8ப5010/௦ப5 ராசா. 

[89/4 பர 2 த. சுமங்கலம்]/ 

சுமங்கலி பாகர பெ.(1.) கணவன் 

உயிருடனிருக்க மங்கலநாண் அணிந்திருப் 

பவள்: ஈா2ா?60 ௩௦8, ௦௮ பாொ 

00 வ17பா௨, 85 ௦20 16 11/60. (00%, ௦. 

(௦ ௮/77௮/1ர௮. 'குணமு்ள சுமங்கலிக காங்கே 

வது கூடினரா "(இராமநா. பாலகா. 25). மறவ 

உாபுழ்பரச/ 

த.ல. நன்மங்கலத்தள் 

[9/4 உய௱சாரனி? த. சுமங்கலி] 

சுமங்கலிப்பிரார்த்தனை 3ப௮/17௮1-0- 

ர்க்க பெ.(ா.) குடும்பத்தில் கணவன் 

உயிருடன் இருக்கும் போதே மங்களமாக 

இறந்த பெண்ணை வழிபட்டுச் செய்யும் 

சடங்கு; 62௦௫ 1ஈ॥ ரு ௦8 8 லா 

௦ (504/0 ன பப5ம்வா0 0௮5 ௮/6. 

[5/5. 5ப/-/77௮/12௮74571. 22107௮7242 த. 

சுமங்கலிப்பிரார்த்தனை] 

சுமங்கலை 4பச/12௮௮) பெ.(॥.) சுமங்கலி 

பார்க்க: 596 30/72/17௪7. 

[5/4 பாகர் 2 த. சுமங்குலை] 

சுமதி 3௮7120 பெ.(1.) 1. நல்லறிவு; 1116196106, 

0000 58156. 2. அறிஞன்; 11ஓ!॥921, 

56561௨ றனா50ா; 4156 8150. 

3. தீர்த்தங்கரர் இருபத்து நால்வருள் ஒருவர் 
(திருக்கலம். காப்பு. உரை); 9 4௮78 கற்க, ௦6 

௦124 ரர்ரி2/144/27: 



சுமந்திரன்" 

க.வ. நன்மதி, நல்லறிவு 

[சுமதி] 

[5/7 5-2 த. சும] 

சுமந்திரன் ' 3427272/, பெ.(.) தசரதருக்குத் 

தேரோட்டுந் தொழில் புரிந்து வந்த மந்திரி; 17௦ 
ாகா0168 8௮0 0௦பா5௨10 ௦7 0358121472. 

மான வணு மற்திரி சுமநீதிரனனை ' (கம்பரா. 

தைல; 19), 

[541. 5ப.-771௮702 2 ௧. கூரந்திரண்] 

சுமந்திரன்“ 5பானாள் சற, பெ.(ஈ.) அரசிறை 

அமைச்சன் (சுக்கிரநீதி. 66); ஈாரஈர51எா 1 
06 ௦4 ரரூப6. 

[5/4. ௪77௮7022 ஐ. சுமந்திரன்] 

சுமம் 2ப7௮7, பெ.(॥.) பூ (பிங்); ரிய. 

[5/3 57722 ௬. அமாம்] 

சுமாரணம் 3பாசகாசா, பெ.(ஈ.) சுமரணை 
பார்க்க; 866 8ப77௮2௮1௮ 

/5/68. ௮71௮721௪ - த. சுமரனாம்] 

சுமாணை பனக, பெ.(॥.) 1. சுரணை: 
5681511361655, 166110. 2. தன்னறிவு; 
0015010ப8॥885. “சுமரணை தப்பிப் பேசு 
அறான் . 3. நினைவு; ஈ6௱௦ர(ரு, £உ௱உ௱ 
௦௮06. 

[5/2. ௭௮1202 2 த. சுமரணை] 

சுமனசம் பாகாக, பெ.(ஈ.) பூ (பிங்); 
11௦8. 

[54 2ப1ன1௪5 2 த. சுமனசம்] 

சுமனை பச) பெ. (ஈ.) செம்பெற்றம்; 7௨0 
004. “செய்யுிரச் சுமனை” (தணிகைப்பு, 
சத். 426), 

த.வ. செவ்வா 

[5/4 57௮722 த. சுமனை] 

சுமார்" 8௭; வி.எ.(௨0.) ஏறத்தாழ, 
சற்றொப்ப; 800௦பர், மெமா௦யக்ஞ்ு, ௦௩ வா 
67806. 

[675. தபாக? த. சுமார்] 

412 சுமித்திரை 

சுமார்” 84/73: பெ.எ.(80.) மட்டம்; ஈா௦0௮1௮1௦- 

[௮/. அலை சுமாதான் (௨.௮. 

த.வ. நடுத்தரம் 
[72675. 5/77272 த. சுமார] 

சுமார்த்தகற்பம் 5பா72/:2-62102/77, பெ.(1.) 

வேள்வியலலாத மற்றை வினைப்பயன்களுக் 

குரியவற்றைக் கூறும் மறைப்பாகம் 

(வேதபாகம்) (சுக்கிரநீதி, 209). 2௦0௦5 ௦7 (௦ 

6025, 1௦1 80011௦9016 1௦ 5801710625. 

[சு.மாரத்தம்-கற்பம்] 

[5/0 ௧௮2 2: த. சுமாரத்தம்] 

கமார்த்தம் 8பகிளொ, பெ.(ஈ.) அற 
(நீதி) நூல்களிற் கூறிய நெறிகள்; 00206018 0 

[ப/65 (௮/0 80878 1 51ம். 'சுமாரத்தத்திர் 

குய்ற்று பல கருமத்தும் “(எ.வீநாயக1 72: 24, 

த.வ. தொன்மறை நெறிகள் 

[5/6். ௨412 2 க. கரார்த்தம்] 

சுமார்த்தர் மாசா; பெ.(ஈ.) பெரும்பாலும் 
ஒருமை-இரண்டன்மை (அத்துவைதம்) 
கொள்கையைத் தழுவியுள்ள பார்ப்பன 
வகுப்பினர் (உ.வ.); 8 560 ௦7 $ோச்௱ர்ர5 வு௦ 
1௦/௦௨ 98விடு (06 1௨5 ௦74 க 0ெல்ச்க. 

[5/1 வாச க. சுமார்த்தா] 

சுமாருக்கு ோசிய//ப,.. வி.எ.(௮04.) 
குறிப்பிடப்படும் நேரத்திற்குப் பின்: நூ 
90060 ௧716 (6 519160 ௦ பா ௮1௦பாம்: அ00௦பர். 

மாலை நான்கு மணி சுமாருக்கு வருவதாகச் 
சொன்னாள். 

[சுமார் 2 சுமாருக்கு..] 

//வ5. 5ப77472 த. கமா] 

சுமித்திரை மர] பெ.(1.) தசரதர் பட்டத் 
தரசிகள் மூவருள், இலக்குமணச் சத்துருக் 
கனரைப் பெற்றவள்; ௦16 ௦4 16 171௪6 ரபாக 
௦ 8$கா௭்க, ௦ ௦4 ட வாகாக ௮0 
பரக. “அன்னை சுமித்திரை கோயில் 
புக்கான் “(க.ம்பரா. நகர்நீங், 742), 

[540 5பார்£சி 2 த. சுமித்திரை] 



சுமிருதி 413 சுயங்கிருதானர்த்தம் 

சுமிருதி கபரார் ப, பெ.(.) மத நம்பிக்கைத் 

தொடர்பான உலகியல் நடைமுறை; 568 

வ்ரர்பமி 121010ப5 11801101. 

[வம் வாறி? த. சுமிருதி] 

சுமுகம் 5//77ப22), பெ.(ஈ.) இன்முகம் (உ.வ.); 

06/2! ௦பாம்ோளா06. 

த.வ. இன்முகம் 

[சமுகம்] 
[5/ம 20-2 த. ௬] 

சுமுகன் 377092, பெ.(.) இன்முகன் (உ.வ.); 

067501 ௦1 98/௮! பொரா 06. 

[5104. 5ப-_ர7ப/022 த. சுமுகன்] 

சுமுத்திரை பரப!) பெ.(ஈ.) 1. சரியளவு; 

219௮ம் ப்ரத ௨0 றா685பா6ே. 

'சமுத்திரையாக அளந்தான் 1 2 சரியானது; 

06ஈபர2ர258, ௭ ஷஹ்ர்ன் 15 00௧ 106. 

3. நேர்மை; பறார்ரொ655, 1்பக955. அவன் 

சுமுத்திரையாபப் நடந்து! கொள்கிறாள். 

[9/4 ௪ப/-7/0722 த. சுமுத்திரை] 

சுமுத்திரைக்கோல் சபராபாார்௭ப/2/0/ பெ.(ா.) 

ஓர் அளவு கோல் (வின்.); 9 ஈு௦வயாரார 100. 

[சுமுத்திரை-கோவ்/ 

[9/6 சயராபா22 த. சுமுத்திரை] 

சுமேரு 8௮] பெ.(ஈ.) வானவர்க்கு 

இருப்பிடமான மேருமலை (அபி.சிந்.); 8 068% 

ஈ 1/௦பார் [காப டல்வ60 1௦ 06 [6 90௦09 

01 0௦05. 

[5/ம் ப7721/2 த. சுமேோரூ] 

சுய 82௪, பெ.அ.(20].) 1 ஒருவர் த
னக்குத் தானே 

ஏற்படுத்திக் கொள்ளும்; தன் மீது கொள்ளும்; 

தானே தனியாகச் செய்து கொள்ளும்; 587. 

"சுய இரக்கம். இயலாமையினால் 
ஏற்பட்ட சுய 

வெறுப்பில் விரக்தியுடன் பேசினான் : 

2. தனக்குரிய; 561; ௦௫5 ௦. சுய பலம், 

சுய முக.வரி எழுத்ம்ப அஞ்சல் 
அட்டை நச்சு) 

இளை௱க்கவும் 

சுயஉணர்வு &,:2-47270, பெ.(ஈ.) தன்னுடைய 

நிலை, செயல், சூழல் முதலியவற்றை அறியும் 

கட்டுப்பாட்டு உணர்வு; நினைவு; 00௦0501005 

255: 5614-௮525; 5914-௦௦10. 

[சுய - உணா 

[5/ம ௮௪௪2 த. சுய 

சுயகர்த்தன் 300௪-4௮20, பெ.(.) தன் 

முனைப்பு ஆட்சியர் (வின்.); றா! 1010, 

3ப4௦௦78ம. 

[5/0 ஏரார் * த. சுயகாத்தன்/ 

சுயகாரியதுரந்தரன் 501/2-4அ0ம/2-1ப147- 

௮ பெ.(ஈ.) சுயகாரியப்புலி (வின்.) பார்க்க; 

566 5)/2-6௮]/:2-0-0பர். 

த.வ. தன்நலவிரும்பி 

[911. வசார்சறுசாளியாற்ன் * த. 

சுயகாறியதுரந்தரன்] 

சுயகாரியப்புலி 200:௪-/அட௪-0-2ய/ பெ.(ஈ.) 

கன் நலத்திலேயே ஈடுபட்டிருப்பவன் (உ.வ.); 

ஜ்ணஞ் 5ரிள் 0௨5௦. 

[சுயம் -தரரியம்-புலி] 

[5ம் ௮௪2 த. கபம்] 

சுயகஈ௩ரியம் சரச-சஸ்சா,  பெ.(ா.) 

1. தன்னுடைய வேலை (வின்.); ௦068 ௦8 

௮11விா, ர்க மம ௨55. 2. சுயநலம் (உ.வ.) 

பார்க்க; 866 2022-7௮௮7. 

[சுயம்-காரியம்/ 

[5/4 ௫/௪: த. சுயம்] 

சுயங்கட்டு-தல் 8ர/௮/-4௪110/-, செ.கு.வி.(1:1.) 

சுயம்பாடு-1 (இ.வ.) பார்க்க; 5௪2 5$யபூ/2/77- 

். திசிர்-,5 

/கயம்*கட்டு-., 8, 

[5/4 ௮௪2 த. சுயம் 

சுயங்கிருதானர்த்தம் 50 ௮/-0/027-71/4/77, 

பெ.(ஈ.9ி தாமே விளைத்துக் கொள்ளுந் தீங்கு 

(இ.வ.); 5ஓ11-01697160 ஊரி. 

[5/ம. எனு? * றர ௮2 2 ஐ. சுயங் 

கிருதானர்த்தம்] 



சுயசம்பாத்தியம் 414 சுயபோக்கு 

சுயசம்பாத்தியம் 30/2௮௱மச/௮, பெ.(॥.) 

தலைமுறை வழியாகப் பெறாமல், தானாக 

உழைத்துச் சேர்த்த பணம் அல்லது உடைமை; 
௱ஊ௱ஞஷ ௦ கவ் ஊராக ரே ௦௨5 வ17- 

200பா60 றா௦06ர்ூ; இந்த வீடு மரபுச் சொத்தா 

சுய சம்பாத்தீர்பமா ஏன்று கேட்டார். 

த.வ. தன்தேட்டம் 

[$/ம். 2/2745௮710 20/22 த... சுயசம்பாத்தியம்] 

சுயசரிதம் 5722-2௮07, பெ.(.) தன் வரலாறு 
201001௦00௫. 

[5/0 2/:27௦௮/712 2 த... சுயசரிதம்] 

சுயசாதிமானம் $,2-220177720௮7, பெ.(ஈ.) 

தன் இனத்தின் மீது கொண்ட பற்று; 

௦௱௱பாவ 125. 

[சுயசாதி மானம்] 

[5/6 ௪௪7/௪ ஐ. சுயசாதி] 

சுயசேவை £0)/2-521/௮/ பெ.(ஈ.) 

வாடிக்கையாளர் தங்களுக்கு தேவையான 

வற்றைத் தாங்களே தேடி எடுத்துக் கொள்ளும் 

படியான வணிகமுறை; 5611-5எ7௩106. 

[5/0். ௭சரசல/22 த. சுயசேவைர 

சுயஞ்சோதி 3௪78-00௦7 பெ.(॥.) தானே 

விளங்கும் ஒளி, இறைவன் (வின்.): 600, 85 
5611-1ப௱௱௦ப5. 

[574 5௪௮-005 2 த. சுயஞ்சோதுி] 

சுயநலம் 5௪-7௮, பெ.(ஈ.) பிறரைப் பற்றி 
எண்ணிப் பார்க்காமல் தனக்கு உண்டாகும் 
பயன், ஏந்து (வசதி) முதலியவற்றை மட்டுமே 
கருதிச் செயல்படும் போக்கு: கொள்கை 
யளவில் அல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் 
பெறுகிற பயன் அல்லது ஏந்து (வசதி); 
5614154655, 5ஊர5 ௭0. சுயதலத்திர்காக 
நாட்டையே காட்டிக் கொடுக்கும் குண 
முள்ளாவன், 

[சுயம் - நலம்] 

[5/61. 222 த. சுயம்] 

சுயநலமி 3:௪-1௮௮77/ பெ.(1.) சுயநலக்காரர்; 

5ஓ1ரி5॥॥ ற6ா5௦ா. 'கில சுயநலமிகளால்தான் 
இந்தச் திட்டம் நிறைவோமல் போய்விட்டது" 

[சுயம்--நலமி] 

[$/ம் ௭௪௪ 2: த.சுயம்/ 

சுயபழக்கம் 3:2-2௮/44277, பெ.(॥.) இயல்பு 

(யாழ்.அக.); ஈல4பா6. 

[சயாம் பழக்கம்] 

[5/0 ௮௪ 2 த.சுயம்] 

சுயபாசை 50/௪-0௦25௮, பெ.(1.) தாய்மொழி 

(யாழ்.அக.); ௦165 ௦8 [810 ப8௨06, ௱௦1௪- 
(000ப2௦. 

[5/0 ௭௮-7௬ சுயபாசை/ 

சுயபுணர்ச்சி 52-2ப,72700/ பெ.(1.) முட்டிமை 

(வின்.); 5611-0010. 

[சுயம் புணர்ச்சி] 

[5/4 5022 த. சுயம்] 

சுயபுத்தி 5௪-2ப/7 பெ.(ஈ.) 1. தன்னுடை! 

அறிவு; 016'5 ௦ஙா௩ பா௮/0௨0 5856. 

2. மயக்கமற்ற அறிவு; 5007, 068655 ௦1 

பப்ப 

த.வ. தன்னறிவு 
[$/64. 5/2-6ப20/9/2- த. சுயபுத்தி] 

சுயபுத்திரன் 3/,:௪-2://72, பெ.(ஈ.) பிள்ளை; 
0065 08 80. 

[5/1. 5027401422 த. சுயபுத்திரன்] 

சுயபுராணம் 3௪-௦யாசாசா, பெ.(ஈ.) 

தன்னைப் பற்றிய பேச்சு; 1௮1/0 ௮]! (0௨ 1 
800ப* 016561. "உண் சுயபுராணதக்தை 
இறுத. போகிறாயா இல்லையா? 

[5/4 ௭ச*பாசிரச 2 த. சுயபுராணம்] 

சுயபோக்கு 8௪-௦௦, பெ.(ஈ.) தன்மனப் 
போக்கு (வின்.); ௦0௦8 ஐ6௦ப([1சா ஈ௮ர்பாடி, டர் 
௦ றா. 

[சுபம்-போக்கு] 

[5/4 2௨/22 த. சுயம்] 



சுயபோதம் 

சுயபோதம் 5,2-220௮/77, பெ.(॥.) தன்னறிவு 

(இ.வ.); 00115010ப511655. 

[5/4 ௮/௪ 46௦0௪2 த. சுயபோதம்/ 

சுயம்! ௮, பெ.(ஈ.) சொந்தமானது; ௦19 

0. இந்த வேலை அள் சுயம், 

[5/6 2௦௪2 த. சுயம்] 

சுயம்” 8,௮77, பெ.(.) தானாகக் கட்டிய பாட்டு; 

வொ [ர்சாகரு ௦௦0௦510. 

[5/1 ஸல? த. சுயம்] 

சுயம்* ௪, பெ.(.) கலப்பற்ற; 060ப46, 

பா6. சுயம் பாலி (இ.௨) 

[8/ம வலா? த. சுயம்] 

சுயம்பாகம் 80/277-௪29427, பெ.(1.) 1. தானாக 

உணவு செய்துள கொள்கை (யாழ்.அக.); 

௦௦௦100 10 00௦௨5814. 2. உணவுச்சாலை 

முதலியவற்றிற் கொடுக்கும் உணவுப் பொருள் 

(வின்.); 0ா௦118105 04/2 97௮05 ௦௦யர்ரு, 

(6, 610. 

[சுயம்-பாகம்] 

[5/ம ஸா 2 த. சுயம்] 

சுயம்பாகி 802-௦29 பெ.(ஈ.) 1. உணவு 

சமைப்போன்: 0௦01, 8$ற601௮நு ॥ஈ 126 

594106. 2. துணிவழலை (வின்.); 5090. 

/சுயம்-பாகி] 

[8ம் ௪௮2 த. சுயம்] 

சுயம்பாடு-தல் 53௮-2௪0, 5. செ.கு. 

வி.(4.1.)1. தானாகவே செய்யுள் இயற் றுதல்; 1௦ 

௦௦0௦86 010104! ௩6585. 2. புதுமையாக 

இசைபாடுதல்; 1௦ 16ம் ஈவு 8௦ ௦ா10ஈவ! 

ஒ1_1௦ 11 வாளா. 

[சுமாம்-பாடி-] 

[511. ஸா 2 த. சுயம்] 

சுயம்பாவி-த்தல் 4௮1-2௮2, செ.கு.வி.(1/1.) 

இறுமாப்புக் கொள்ளல்; 1௦ 08 ௦ா௦ப0, 5914- 

415 சுபம்வரம் 

௦௦௦௨/(60.  'தன்னிக ரில்லா வித்தைத் 

தருக்கினாற் சுயம்பாவித்த "(விநாயகபு: 9:.237, 

[9/4 அாம்/2/௪2 த. சுயம்பானி-] 

சுயம்பிரகாசம் கரசா-2ர௮42227, பெ.(1.) 

சுயஞ்சோதி பார்க்க; 566 8/277/90 

'தரியஞ் சுயம் பிரகாசம் "(பீரபோத. 45), 

[8/4 ச/ஷ/சா 45 த. சுயம்பிரகாசம்' 

சுயம்பு யசாமி பெ.(॥.) 1. தானாக 

உண்டானது (வின்.); 5617-6451 ௦௨0, 

கி ௦008102760 10 06 பா0ா68160. 

2. இறைவன் (யாழ்.அக.); 600. 3. நான்முகன் 

(சூடா.); 2௮22: 4. அருகன் (பிங்.); இல். 

5. இயற்கை (வின்.); 06பேலாரடு, ஈ௭1பா6. 

6. மெய்நிலை; 96ஈப18ா655, 65119. 

சுயம்பாண நீலம். 7. மடையன்; 10101. பையன் 

பம் (இ... 

த.வ. தான்தோன்றி 

[9/6 2/2)/2/77-0/02 த. சுயம்ப] 

சுயம்புதலம் 80/௮1ம்ப-/௮௪7), பெ.(ஈ.) 

தானாகத் தோன்றிக் கோயில்கொண்ட காசி, 

காஞ்சி போன்ற திருத்தலம்; 8 517/6 ஈவா 

2 50/சம்ப-ரரம்1/25/42/7, (2170 210. 

/சுயம்பாதலம்” த,தலம்:5/1- ஸ்தலம். தடம் 

தலம்] 

சுயம்புமூர்த்தி கரசாம்பரம்/ பெ.(ா.) 

தானாகத் தோன்றிய இறைவனின் 

திருவுருவம் (இ.வ.); பா 069160 1௭06 ௦7 

00. 

[5/4 ஸசா-ம்00* 42” த. சுயம், மூர்த்தி] 

சுயம்புலிங்கம் 8/௮712ப-//1௪௮/77, பெ.(॥.) 

தானாகத் தோன்றிய சிவவிலங்கம் (சைவச. 

பொது. 81, உரை); பரு0ா69160 //42௮777. 

[9/4 சலுவா-ம்0//9௭2 த. சுயம்புலிங்கம்] 

சுயம்வரம் 30,௮77-/௮:௮77, பெ.(ஈ.) தன்னை 

விரும்பிவந்த அரசர் கூட்டத்தில், கணவனைத் 



சுயமக்கினி 416 சுயாட்சி 

தலைவி தானே தெரிந்து மணந்துக் 

கொள்ளுகை; 561601401 ௦74 ஈபமலா0் நூ 8 

மார்ர௦655 6156]7 எம் ௨ றபம்1௦ 855ஊாட்நு ௦4 

5பர1015. 'கயம்வரதிதை வீமன் றநிருமடந்கதை 
பூசன்டாசர் (நன. கலவி. 26), 

த.வ. தன்விழைவு வரவு 

[5/1 502)/2177-/2722 த. சுயம்வரம்] 

சுயமக்கினி பெ.(ஈ.) 

மாத்திரைவகை (தஞ். சர. 4, 31); 81880 ௦7 
ஈு6010வி றி. 

5ப)/2/77-2/407/ 

[5/4 5/274202/7/2 த. சுயமக்கினி] 

சுயமக்கினிகுமாரன் 5பூ/2/772-/ 

பா, பெ.(1.) அகத்தியர் செந்தூரம் 

300-ல் சொல்லியுள்ள மருந்து; 8 றா௨0221௦ 
௦ ௱601006 ௦040246011 0974௧6 
ராவ 300. 

[சுயமக்கினி - குமாரன்] 

[54:1. 5/27297/2 த. சுயமக்கிணி] 

சுயமரம் 3௪::௮௮/7, பெ.(॥.) சுயம்வரம் 

பார்க்க; 866 £ப)5/17-0/272/77. "சு.யமரத் 
செதிாநதோர் த.ம்மைத் துருபதன் 
றனயைக்காக ...... வென்ற விசயனே " 
(மோத. 4:49), 

[5/4. //27-0௮122 த. சுயமரம்] 

சுயமரியாதை $£ூ௪-௱௪]்22௮) பெ.(ஈ. ) 
தன்னுடைய கண்ணியத்தையும் உயர்வு தாழ்வு 
கற்பிக்காத சமன்னமயை (சமத்துவத்தை)யும் 

அடிப்படையாகக் கொண்ட அமைப்பு; 5611- 
[65601 8611 651986. சுயமரியாதையைப் 

போதிக்கும் நான், பிறரை எப்படி ஏன் காலில் 
2112 அனறுமதிப்பேன்2 

[5/4. 5/2-477௪0:202:2 த. சுயமரியாதை] 

சுயமரியாதைஇயக்கம் 5,௪௱௮ஸ்:222 
டு, பெ.(ஈ.) தன் மானத்துடனும் 
பகுத்தறிவுடனும் நடந்து கொள்ளவேண்டும் 
என்ற கொள்கை உடைய ூமுகாய இயக்கம்; 

29 500191 ௦1 08560 0ஈ 066 1௮111) 

[ர 196 9 ௨0 16285000 00௧ ௦7 (௦ 
ர்வ; 5914-125060 றவவணளார். 

த.வ. தன்மான இயக்கம் 

[5/2 2/௪7௮:402 2 த. சுயமரியாதை 

இயக்கம்] 

சுயமரியாதைத்திருமணம் 2பர:2-/77௮ந்:222/- 

[170//772/7/77, பெ.(॥.) சீர்திருத்தத்திருமணம், 

மரபான சடங்குகளை முற்றும் நீக்கிவிட்டு 

செய்யும் திருமணம்; ௱2ா/806 ௦00௦00௦160 

20௦௦1010 1௦ ௦165 5811-1250601 [16௦10 

2॥ 16 118010வ! 1165. 

[சுயமரியாதை - திருமணம்] 

சுயமாய் 2,/2/77-அ வி.எ.(௨03.) 1. தானாக; ௦4 

0165 04/1 200010, பூபொர்கா்டு: காண்ப ௮. 

'குயமாயுலகர் தருொன்று” (பிரபோத. 4113), 

2. அடிக்கடி (யாழ்ப்.); ௦௦51க1டு. 

[5/1. ௭/2 த. சுயம்- அய்] 

சுயரூபம் 2ப௪-0௮77, பெ.(ஈ.) உண்மையான 

இயல்பு அல்லது தன்மை; 1£ப6 ௦௦/0ப5. பழகப் 

டமரககுதான் ஒருவருடைய சுயரூ.பம் நமக்குப் 

பப்படுிகிறது. 

[5/4 /௪7000௪ 2 த. சுயரூபம்] 

சுயவலது 52-௮௪, பெ.(॥.) சொந்தத் 

திறமை (வின்.); ௦065 0 பா2/060 ௦8080] 

௦ 518001. 

சுயவேலைவாய்ப்பு £ப,,2-052/௦2 பெ.(ஈ.) 

தானே ஒரு தொழில் தொடங்குவதன் மூலம் 

தனக்கு ஒரு வேலையை ஏற்படுத்திக் 

கொள்ளும் முறை; 5814-0 ௱ளார். 

[சுயம் வேலைவாய்ப்பு] 

[5/7 222 த. சுயம்] 

சுயாட்சி 5௭௪/0 பெ.(.) ஒரு நாடு பிறிதொரு 

நாட்டினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல், 

தானே ஆண்டுக்கொள்ளும் ஆட்சி; 5917-7ப16; 
10606௭0606. 2. நிருவாகத்தின் குறிப்பிட்ட 



சுயாதிகாரம் 

விளத்தங்களை மட்டும், ஓர் உயர்மட்டத் 

தரப்பின் வயம் விட்டுத் தங்கள் உள் 

நிருவாகத்தைத் தாங்களே முழுமையாகப் 

பார்க்கும் நிருவாக முறை; 5811-0010: 

20௦௩௦௫ 011600 பா. கில தணியா 

கல்லூரிகளாக்குச் சுயாட்சி வழங்கப் 
பட்டுள்ளது. 

[5/1. /2-2 த. சுயம்] 

சுயாதிகாரம் 8,/2244:௮77, பெ.(॥.) தானே 

தன்னுலியொடு செயற்படுவதற்கு உரிய 

அதிகாரம்; தானே அமைத்துக் கொள்ளும் 

உரிமை; 814௦௦5. தொலைக்காட்சி 

அ்யைங்களாக்குச் ௬பாதிகார.ம் ங்கு! 

பற்றி முடிவு சொப்பப்படு]ம் 

த.வ. தன்னுரிமை அதிகாரம் 

[5/5 ௪௪-22 த. சுய] | 

சுயாதிபத்தியம் 2):2012௪1ட௮/7, பெ.(1.) தன் 

முனைப்புடன் நடத்தும் ஆட்சி; 1112020911 

50/6௫ ௦ 90ம், 8பர௦080ூ. 

2. கோளின் திசையில் தனது ஆட்சி; ரிபு 0௦ 

௦89௭! 51பா௱ பேரா 06 0258 061௦0. 

[57ம் 5௮/27 சர்ச் ன் க. சுயாதிபுத்தியம்] 

சுயாதிபதி 52௭௦௪௦ பெ.(1.) தனியாட்சி 

நடத்துபவன் (யாழ்.அக.); 1186081021 

504/87510, 3பம்௦௦14ம1. 

[5/0 2௨/24/0௪02 த. கூயாதிபதி] 

சுயாதீனம் 82217௮, பெ.(.) சுவாதீனம் 

(யாழ்.அக.) பார்க்க; 866 3ப1/2012/7, 
110600810௨. 

[8/4 ௮0077/7௪ 2 த. சுவாதீன.ம்] 

சுயாதீனன் 8ர:2017௮, பெ.(1.) உரிமையோடு 
நடப்பவன் (யாழ்.அக.); 1186, 110609௬081 

8081, ௦0௦ ௩௦ 15 5 கா 0௭௮56. 

[8/5 ௪2௦07௪ 5 த. சுயாதீனன்] 
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சுயார்ச்சிதம் 24:3௮:0௦, தாமே ஈட்டிய 

பொருள் (உ.வ.) பெ.(॥.); 5811-௨00ப/௨0 
0௦0; ர. 11. 2/7-4720/2/77. 

த.வ. சொந்தத்தேட்டை 

[5/0 ௪௭௮/2 2 த. சூயார்ச்சிதம்/] 

சுயிரகம் 5$72௮/77, பெ.([1.) தருப்பை (மலை.); 

௮76௨ 012525. 

[51 பர த. சுயிரகம்] 

சுயேச்சை 852௦௮1 பெ.(1.) சுவேச்சை 

(யாழ்.அக.) பார்க்க; 566 5202௮7 

த.வ. தன்விருப்பு 

[5/1 ௮/22௦722 த, சுயேச்சை] 

சுயேட்சை 475/0 பெ.(1.) சுயேச்சை பார்க்க; 

566 5ப0/20042 

பெ.(ஈ.) 

“சொன்ர 

சுயோதனன் 5(/)/202/72/), 

துரியோதனன்; (பரு வாற. 

நாள் வழு௮றாமறி சும்யாகனள ள் ஜறோன்றி 

சசாரனே (பாரத. சர்ப; 75), 

[584 5பர201௮7௪ 2 ௧. சபோதனன்] 

சுரசம் போச5௮, பெ.(ஈ.) சூடுதோய்த்த 

மருந்துச்சாறு (தைலவ. தைல. 74); ஈ60/வ] 

]ப106 ௦ 0600044௦01 1ந௭௱௦௨0 ௫ ரா்ா௦0ப௦0 

2 ௦1110-00. 

[$/% ௪௦௪-25௪ த. சுரசம்] 

சுரசம்” ௮௪8௮7, பெ.(ஈ.) 1. இனிப்புச்சாறு 

(மதுரச்சாறு) (யாழ்.க.); உர 54/26 101௦6, 85 

01 5ப021-081௨6. 2. சிறு கிழங்கு (திவா.); 608 

0௦121௦. 3. துளசி (மலை.); 880௨0 085. 

4. நொச்சி (தைலவ. தைல. 119) |ஈபி௮ா று. 

5. இதளியம் (பாதரசம்) (மூ.அ.); 0ப/௦% எப. 

[$/. 2ப-/5௦௪ 5 த. சுரசம்] 

சாரசனி 2:72.5-02 பெ.(11.) இரவு (ரம். 

[8/ம் கப-ை/? த. சரசணி] 



சுரசாதம் 

சுரசாதம் 5ப2-220௮7, பெ.(1.) தொண்டைக் 

கம்மல் (சங்.அக.); 1081581255. 

[5/0 /21245202 2 த. சுரசாதம்/] 

சுரட்சிதம் 8போச/௦/01, பெ.(॥.) நன்கு 

காப்பாற்றப்பட்ட பொருள் (சங்.அக.); 14841 

வார்ன் 15 "ஙி நா௦்60160. 

த.வ. நற்காப்புப்பொருள் 

[5/0 5ப25/22 த. சுரட்சிதம்] 

சுரதநீர் 8ப௪௦௮-/, பெ.(1.) காமநீர் (சங்.அக.); 

௦5124௦ 8601210. 

[சுரதம்-நீர்] 
[5/௩ உபச த. சுரதம்] 

சுரததாது 8பாச0௪-/220, பெ.(॥.) விந்து 

(இந்திரியம்); 8௨௱ஊா. மேனகையாலான 

சுரததாது வீழ்ந்த துரோணகும்புர் தன்னில்” 

(பாரத. ரரசாரா; 32. 

[சுரதம்-தாது] 

[540ம். 50-22 த. சுரதம்] 

சுரதநூல் 8பாச2௪-01 பெ.(॥.) காமநால்; 

[16205௦ ௦ 8௦008. 'சுரதநாரறெரிவிடரென ” 

(கம்பரா, கரக, 38), 

[சரதம் நால்] 
/5/0ம. 5௭ 2 த. சுரதம்] 

சுரதம்" 3பச௦2௱, பெ.(1.) புணர்ச்சி: 8)00௮] 

பார். பரத்தையர் மனைகடோறுஞ் சுரதஞ் 

செய்பவர் ” (பிரபுலிங். அ௮க்கமா; உற்பத். 49), 

[5/1 5ப-12122 த. சுரதம்] 

சுரதம்* 3௪2௭௭, பெ.(ஈ.) 1. இனிமை; 

514/66111685 . 

மாந்தி” (கம்பரா. மிட்சி 309). 2. சாறு (தைலவ. 

தைல. 111); 2/7 3. இதளியம் (பாதரசம்) 

(வின்.); 0ப!01 51142. 

[5%4. 5ப-12522 த. சுரதம்] 

சுரதமங்கை 5பா202-77௮/17௮1 பெ.(ஈ.) பரத்தை 
(வேசி) (யாழ்.அக.); 2/௦. 
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சுரம்பாடு-தல் 

[சுரத.ம்- மங்கை] 

[5/4 5ப-222 த. சுரதம்] 

சுரதலீலை 5பாசர௪-/௪) பெ.(ஈ.) புணர்ச்சி 
(யாழ்.அக.); 56)6பஅ! பா/௦௱. 

[5/4 2பாச/2-//2 2 த. சுரதவிலை/ 

சுரதனு 3பாசசப, பெ.(॥.) அசுரர்(வின்.); 

2$பா௭. 

[ சுரா * சுரத்தனு/ 
சுரநட்சத்திரம் 8ப2-72/0௪10/2/77, பெ. (॥.) 

வியாழன் நின்ற நாளுக்கு ஏழு அல்லது 
ஒன்பதாம் நாண் மீன் (விதான. குணாகுண. 

41, உரை; 6 7௦ 91 72/25 1100 

(06 ॥2/890௮ மாமு வார் பாரா 151 

௦௦/யாள். 

[8/ம பவா பாவச் ௪2 த. சுரநட்சத்திரம்/ 

சுரம் 507217), பெ.(॥.) எடுத்தலோசை 

(உதாத்தம்), படுத்தலோசை (அனுதாத்தம்) 

நலிதலோசை (சுவரிதம்) என்ற மூவகை 

இசைகள்; '/601௦ 20087 ௦4 வர்ர 1௦ 216 

ா26 06, 412., பர்.21/277, ௮ப120/2/77, 

அப/௮/7/௮/7. 2. ச,ரி,க,ம,ப,த,நி என்ற 

எழுத்துகளை முதலாகக்கொண்ட ஏழிசை; 

110165 04 16 பர் ௦8 யர் ரன 816 

59/8, 4/12., 88/22/7769, 6477147477, 

[7711477177 ி2/4/774/77, [2/20:2/77, 

77/520௪17, 00/021௦0 0 (6 //(/௪/5. 

3. உயிரெழுத்து; 01/61. ஆவி... சுரமாகும் 

(பி.வி.4.) 4. குரல்; ௭௦106, 1௦06. 

[5/4 ச? த. சுரம்] 

சுரம்பாடு-தல் பா2௭-22/-, 5. செ.கு.வி.(9.1.) 

எடுத்துக்கொண்ட பண்ணிற்கேற்ற. இசை 

வலசைகளால் போற்றிப் பாடல்கள் முதலியவை 

பாடுதல் (சங்;அக.);10 8110 ௨ 50ஈ0 மரம் [15 

9201001416 ஈாப8104! 1௦165. 

[சுரம்-பாடு-,] 

[5/64. ௪௪2 த. கரம்] 



சுரம்போடு-தல் 

சுரம்போடு-தல் 3:/௮77-221/-, 20 செ.கு.வி.(4:1.) 

“பாடலுக்கு இசையப் பண் அமைத்தல் (உ.வ.); 1௦ 
5௦6 1௦165 1௦ ௨௱ப5109/ ௦ 0௦5140, 

[சுரம் -போடு-,/ 

[5/1 ௨௨௮2 2 த. சுரம்] 

சுரம்விழு-தல் 8௮7-010... செ.கு.வி.(5.1.) 

1. செருக்குக் குறைதல் 2.குரல் தாழ்தல்; ॥., 
1௦ 3/6 ௦165 106 108760. 1௦ 12/6 065 

106 720060, (௦ 06 ஈப௱ட்60். இப்போது 

ஆவன் சுரம் எிமுந்து 24-டான் (012 

[சுரம்-சரிழூ-] 

[85/0 ௮/௮/௪.2 த. சுரம்] 

சுராட்டு 502/0, பெ.(ஈ.) 50 நூறாயிரத்திற்கு 
மேல், ஒரு கோடிக்குக் கீழ் இறைவருவாயுடைய 

மன்னன் (சுக்கிரநீதி, 26); (0௦ 117086 110௦6 

[8 20௦௩6 50 ॥௨/5 8௮௦ 6௮௦7 06 0016. 

[5/0 ௪212 த. சுராட்டு] 

சுராந்தியம் 8பாகாஞ்7, பெ.(॥.) ஏழிசை 

களுள் நான்கு இசை மட்டுங் கொண்ட 
பண்வகை (பூர். சங். உண். 42); ௨ ஈ௨௦௫்- 
06, ௦0௦9514109 ௦710பா ௦7146 508 ஈ௦165 

௦் (௨ 931௱பர். 

[5/4 அனற 2 த. சுராந்தியம்] 

சுருதஞானம் 2070/2௪-/727௮777, பெ.(1.) கல்வி 

கேள்விகளால் உண்டாம் அறிவு (சீவக. 3081, 

உரை); 800பர்60் 1 ௦/1௨006. 

[5ம் அபர்சரளாச 2 த. சுருதஞானம்] 

சுருதி பாபம் பெ.(॥.)1. காது (பிங்.); 691. 2. ஒலி 

(பிங்); 50பா0, (௦06. 3. எழுதாக் கிளவியாகிய 

மறை (திவா.); 160௮, 85162 0௮/80 ஈ௦் 

11௦ வர்மா (லர். 4. எடுத்தலோசை முதலிய 

மறை இசை; 460/௦ 8008. “சுருதியொ 

டரு.மறை முறைசொலு மழியவர் ” (திவ். 
பெறியதி ௪7 7). 5. இசையைச் சிறப்பிக்க 

அதனுடன் ஒத்தெழுப்பப்படும் துணையொலி; 

௦௦ ௦ ௮ ர்பாடி, (ஞுா௦16. 'விரும்புக்சுருதி! 

419 சுருதிகொடு-த்தல் 

யிசைகேட்டு” (பாரத. சிறப்பு. 72, 

6. இருபத்திரண்டு வகைப்பட்ட இசையொலி; 
(ரவா ௦7 116 0018/6, பபெனா1னா 1006 ௦ 

(உங!) 07 ஈ்/௦் 186 6 22, 1௦பா 

(பரா ஈவ் 106, 2௨ ௱ரஈ௦ா ௮0 

6/௦ 5-6. '“ஏழிசையின் சுருதி பெற 

வாசித்து” (பெரிய, அணாம. 74]. 7. புகழ் 

(இ.வ.); 186. 8. வான்மொழி; 088பவ|। 

ப12ாவா௦6 ௦01 0000 0 020௦8. இருவரும் 

கலியாணப் பேச்சு. பேசுகையிற் சுருதி 

கேட்டது. வாய்ப்பை, பொ.ப்யலா் (வகுந்தி/ 

(இவ, ஈபா௦பா. ஊரின் இம்.டி தரு சுருதி 

ப்ரகஅிறது. 

த.வ. இசையொலி 

[5/6 கபர் த. சுருதி! 

சுருதிகாந்தாரம் 8ப/2442702472/7, பெ.(1.) 

பாலை யாழ்த்திறவகை (பிங்.); 8 560000 
௮௦-06 07 (6 04/௪ 0855. 

[5/0 ௮/07.2/7017௮:22 த. சுரதிகாந்தாரம்/ 

சுருதிகூட்டு--சல் 8பப/2-/0/2ப-, 5. செ.கு.வி. 

(3.1.) 1. இசைக் கருவிகளில் இசைகள் தம்முள் 

ஒத்தொலிக்க அமைத்தல்; 1௦ ௮11பா6 ராப510௮] 

ஈன்யாள (6. "வீக்கி முன் சுருதி கூட்டி” 

(திரு விசா: விறகு. 223. 2. சுருதிகொடு-, 

பார்க்க; 566 204/0/2%/4021/-. 

[5/5 அபர: த. சுருதி] 

சுருதிகூடிவா-தல் போய்ப், 18 

செ.கு.வி.(3:1.) அணியமா தல்; 1௦ 0௨0416 [690 

/சுருதி-கூடி வா] 

[ம் அயர்: த. சுருதி/ 

சுருதிகொடு--த்தல் 5ப7ப/044020/-, 

4. செ.கு.வி.(.॥.) இசைக்கு ஒத்த 

துணையொலி எழுப்புதல்; (௦ 50பா0 16 

(ஸுாா௦16. 

/சருதிஃகொடுி-,] 

[5ம் அய த. சுருதி] : 



சுருதிசேோ்--த்தல் 420 சுரூபம்் 

சுருதிசேர்-த்தல் 8பய௪-88-, 4. செ.கு.வி. | சுருதியான் 3பாபமற2ற, பெ.(ஈ.) மறைக்குரிய 

(4.॥.) சுருதிகூட்டு- பார்க்க; 566 பாப 
ரரி, 

[சுரதி* சோர் டி 

[5/6 அபி? த. சுருதி] 

சுருதிப்பிரமாணம் 38பப2,௦-0//2/77.2172/7, 

பெ.(॥.) மறையாகிய அளவை; 80(01பாவ! 

பெய்டு. 

[57. ப் *றாஉ-௱சாசு த. சுருதிப் 

பிரமாணம்] 

சுருதிப்பெட்டி ப ப2௦2-௦௮1 பெ.(1.) பின்புறம் 

உள்ள மடிப்புடைய துருத்தியால், காற்றை 

உட்செலுத்திச் சீராக வெளிவிடுவதன் மூலம் 

இசையை உண்டாக்கும் பெட்டி; 8 ௱ப510௮] 

ன்பாள( வார் 15 0560 10 561100 (76 
5பாபப். 

[சுருதி - பெட்டி] 
[5/் அபர த. சுருதி] 

சுருதிபேதம் 5ப7ப௮-௦60௮77, பெ.(ஈ.) பிறழ்ந்து 
ஒலிக்கும் ஒலி; 015000210௦ 1 ௦16. 

[54ம் ௮பர-9/720௪ 5 த. சுருதிபேதம்] 

சுருதிபோடு-தல் $பாப2௦00/-. 20 
செ.கு.வி.(3.1.) சுருதிகொடு- பார்க்க: 86௦9 
5ப7ப064000-. 

/சுருதி-போடு-.] 

[$41. 042 த. சுருதி] 

வனான நான்முகன்; //29/77ப09207 35116 

500௦6 ௦7 16 /6095. 'சுருதியா அறங்கு 
மிராத்தொறும்” (கறந்து. திருநகர். 45), 

2. திருமறையால் அறியப்படும் இறைவன்; 000, 

25 16/65160 04 16 12௮5. 'சுருதியானைக் 

கண்டீர் தொழற்பாலதே "(தே௨. 7208, 5), 

[54ம் அய த. சுருதிசருதியான்/ 

சுருதிவீணை பபச பெ.(.) இருபத்தி 
இரண்டு பண்களையும் இசைக்கவல்ல 

வீணைவகை; 9 511060 ௱ப5/08! 

பற் ௦ ப௦்60 (0 80௦பார் 16 22 

௦125 பா 12 015100 ௦7 ௮1 ௦௦181௨. 

[சுருதி ணை] 

[5/7 அபர? த. சுருதி] 

ண் 2 22 

சுருபம் 80/2௮, பெ.(7.) சுரூபம்” பார்க்க; 566 

5002௮7. 'ஈ௬பம தொஊித்து (ர போத...) 

[5/8 5/2-70022 ஐ. நயம்] 

சுரூபங்கெட்டவன் 2706௮/7-௪௫//202, பெ.(ஈ.) 

1. உடற்குறையுள்ளவன்; 067060 ஐ6ா80. 

2. இன (சாதி) ஒழுக்கம் இல்லாதவன்; 
பா௦்௦0௦% 0௦180. 

[ சுரூளபம் 2 த. சுருபம்-கெட்டவள்] 

சுரூபப்பிழையன் 3ப06௮-௦-௦/ஷ்2 பெ.(ஈ.) 

சுரூபங்கெட்டவன், 1 (வின்.) பார்க்க: 566 
5ப7ப9௮/4-ர௪//202), 

[541 202-00௪ 2 த. சுரூபம்-பிழையன்] 

சுரூபம்! 3பாஸ்சஈ, பெ.(ஈ.) நல்லுருவம்: 
டபர்ரீப! 10. 

[5/0 ப த. சுரூபம்] 

சுரூபம்” சீபாபம்சா, பெ.(ஈ.) 1. வடிவம்; 11௭06, 
1௦. 2. தன்மை; ஈ௭(பா௪. "செருக்குக் தானே 
போகாத சுரூபமாகும்”(ரபோத, 25: 71], 

[5/4. ௪/2-700௪ 2 ௧. சுரூபம்] 



சுரூபி 

சுரூபி 2பாபம்/ பெ.(॥.) அழகுள்ளவ-ன்-ள்; 124, 
௦63ப1ரீப! 925௦0, 00. (௦ 6027 

[5/0 கபாய் 2 த. சுரபி] 

சுரேசன் 3பாச22, பெ.(॥.) 1. சுரேந்திரன் 

பார்க்க; 866 &பாக127. "சொற்க நாடிள 

சரேச ணுறைப்பான் (கந்து: திருவிளை, 770], 

2. முருகன் (அக.நி.); 1॥பாப0௨ற. 

ர$/ம் பாச 5 த. சுரேசன்] 

சுரேசுவரி 3பா25பாக* பெ.(ஈ.) முசுமுசுக்கை 

(தைலவ.) 1810 0௫௦௫. 

[5/1 பாசப் த. சுரேசவரி] 

சுரேந்திரன் 3பாகாச்20, பெ.(॥.) இந்திரன் 

(வின்.); 1109. 

த.வ. துறக்கக்கோன் 

[6/5 சபகாபர்ச 2 த. சுரேந்திரன்] 

சுரேந்திரன்மைந்தன் 2ப7472720-/77217221) 

பெ.(1.) இந்திரன் மகனான அருச்சுனன் (பிங்.); 
4/யாக, 85650 01/72. 

[சுரேந்திரன் மந்தன்] 

[54ம் 2பா510122: த. சுரேந்திரன்] 

ச௬ுரோணம் 5பா57௮/77, பெ. (॥.) சிவப்பு (சங். அக.) 

6௨0 ௦௦1௦பா. 

[9/0 80722 த. சரோணம்/ 

சுரோணராசாவர்த்தம் 5ப7212- 

[22/௮/477, பெ.(.) சிவப்பு மணிக்கல் 

வகை (சங்.அக.); 2 120 506065 011815 82பர். 

[9/0 5012740௮12 5 த. சுரோணராசா 

வர்த்தம்/ 

சுரோணி 3028! பெ.(ஈ.) 1அல்குல் (யாழ்.அக.); 

௦5 லான. 2. பிட்டம்; 0பர்௦௦௫5 3. இடுப்பு; 

மற. 

[5/4 அமர/- த. சுரோணி] 

சுரோணிதம் 8ப20/0௮7, பெ.(.) கருமுட்டை; 

பா. 2. அரத்தம்; 01000. 3. சிவப்பு; 60. 

4. மாதவிலக்கு; ஈகா பவ! 050806. 

421 சுரோத்திரியம் 

5. விந்துவோடு கலந்து உயிரணு தோன்று 

வதற்குக் கரணியமான மகளிர் அரத்தம்; 
01000 061260 1௦ 06 ॥ஈ 16 ௩௦ம் ௦8080 

௦௨௦3௮ வரவா ஈட்டி நா் காலா. 

"சுக்கில சுரோணிதங்களாலே உடம்பு 

கொண்டு... உயிர் பிறக்கும்'' (சிலப்.3:26, உரை, 

பக்.104). 

[5/0ம 80422 த. சுரோணிதம்] 

சுரோணிதக்கேடு 82௪௪-6220, பெ.(.) 

மாதவிலக்குக் கோளாறு; 0/80006£ ௦1 
ஈவா பல! 010௦0, 0687௮10௦60 ஈளகபச2ரி௦. 

(சா.அக.) 

[சுரோணிதம் - கேடு] 

[5/5 மர த. சுரோணிதம்] 

சுரோத்திரம் 3025472477, பெ.(॥.) காது; 687. 

'வாக்காதி சுரோத்திராதியும்” (தாயு 

கருாகர. 2. 

[5/5 அமீர22 த. சுரோத்திரம்/ 

சுரோத்திரியதார் 3/௪, பெ. (॥.) 

இறையிலி நிலத்திற்கு உரியவன்; சொ ௦7 
பாக்ஸ் 1௮06. 

[5ம் அம்்ற்ச 2 த. சுரோத்திர: 

சுரோத்திரிபதாரி 

சுரோத்திரியந்தார் 3ப2//7%௮24) பெ.(.) 

சுரோத்திரியதார் பார்க்க; 56௨ 

8172111202: 

சுரோத்திரியம் ோச்ற்ா, பெ.(ஈ.) 

1. திருமறையில் திறமையுள்ள பார்ப்பனர் 

முதலியோர்க்குப் பழங்காலத்தில் விடப்பட்ட 

இறையிலி நிலம்; 1810 0 411௮06 1௦ ரு 
௮89100601௦ ௮ போகர் (660 ॥ஈ 6025 
௦10177 (82௨0 றா 91 8 18/0 பாக016 216 

(0 855658௱ளா். 2. அரசுப்பணி செய்தவர்க்கு 

விடப்பட்ட இலவய நிலம்; 561106 10௨, 1805 
25510060 1௦ 58௩816 ௦07 000ள௱௱ாம் 95 
[௮0 10 1௪ 85811065. 

[5/6 வமர்ற்ச 2 த. சுரோத்திரியம்] 



சுரோத்திரியன் 

சுரோத்திரியன் 321/2, பெ.(ஈ.) 

மறையறிவு நிரம்பிய பார்ப்பனன்; மாகா 

5௮௭60 1 1205. 

[5/7 அமர்ந/2 2 த. சுரோத்திறியன்] 

சுரோதசாதி 3ப502-5247 பெ.(॥.) நான்கு 

வகை ஆண்களில் ஒரு வகை. 016 ௦11610 பா 

095565 04 ௱ள 060 ௨0௦010 1௦ 12 

[ப5*. (சா.அக.) 

சுரோதவிகாரம் 8002-1422), பெ.(ஈ.) 

அரத்த மாறுபாடுகள்; 4/850ப14: வா. 

(சா.அக.) 

சுரோதோவகம் 3பா2000௪7௮, பெ.(॥.) 

தாளவகைகளுளொன்று (பரத. தாள. 58); 8 
பாா6-ற௨௨5பா6. 

[5/1 ௧10105/2/2 2 த. சுரோதோவகம்] 

சுல்கம் 8ப/(ஏரசா, பெ.(ஈ.) 1. மகட்கொள்ள 

அளிக்கும் பொருள்; ௦106 றார06. 2. பந்தயப் 

பொருள்; 0126 01 8 001650. 

[5/1 3ப/22 த. சுங்கம்] 

சுல்தான் 3ப/2, பெ.(ஈ.) முகமதிய அரசனின் 

பட்டப்பெயா: 5ப!(வா. 

/&4: 5272 த. சுல்தான்] 

சுலதான்காசு 30/27/2௪50, பெ.(ஈ.) 

திருவாங்கூரில் வழங்கிய ஒரு பழைய 

நாணயம்; 8 வாம் ௦41 18௦06. 

[சுல்தான் காசு. ] 

[4௩ சப//27 2 த. சுல்தான்] 

[காய்ச்சுுகாசு (காய்ச்சிச் செய்யப்பட்டது] 

சுல்பசுந்தரரசம் 3ப/௦௪2ப10272-728௮), 

பெ.(1.) சூலைநோய்க்குக் கொடுக்கும் ஓர் 

ஆயுள்வேத மருந்து; ௮ டபங6010 ஈா60/04௦ 
(௦ ரன்பாலி5ா. (சா.அக.) 

சுல்மானா $ப/77472, பெ.(.) தண்டம் (இ.வ;); 
1106, 1074, ஐவாவடு 

(47. /பாாசாச௪ 2 த. சுல்மானா] 
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சுல்லம் 5ப/277 பெ.(॥.) செப்பு; 000௭ 

[9/1 5ப/௪: த. சுல்லம்] 

சுலபசாத்தியம் 2ப/௪5௮-2211/௮7, பெ.(॥.) 

எளிதில் முடிக்கக் கூடியது (உ.வ.); 14/4௦ 

லொ ௨ 6981 8000101860. 

[5/ம் சபற்௪ 15௪௦1௪ த. சுலபசாத்தியம்] 

சுலபம் 8ப/௪ம்௮, பெ.(॥.) 1. எளிமை; 68586, 

130117, 6851 655 071 8000151110 ௦ 

211. 2. சிறுமை (வின்.); 1£ாரி6. 

3. மலிவு: 016806€58. விலை சுலபம் 

[5/4 520-20௪ 2 த. சுலபம்] 

சுலனன் $ப/௪ர2, பெ.(॥.) நெருப்பு; 1116. 

"சுலனைச் (திருச்செழ்..ப. 

[7472727271 

[51% ப்ணைா௪2 த. சுலனன்] 

கொள” 

சுலு 5ப/ப, பெ.(॥.) சுல்லம் பார்க்க; 566 20//2/77. 

சுலுகம் 3ப//ஏ௮/7, பெ.(ஈ.) 1. சேறு; ௱ாாா6. 

2. சிறங்கை; ஈவாய். 

[5/0 ௦ப/ப/(2 2 த. சுலுகம்] 

சுலுப்பு 30/௦௦, பெ.(॥.) மரக்கலம் (யாழ்.அக.); 

24655௫, ஷு. 

[£. 5/0002 த. சுப்பு] 

சுலுபம் 3ப/ப2௮, பெ.(ஈ.) சிறுமை, அற்பம் 
(யாழ்.அக.); 1176. 

[5/6 ௪௮௮2 த. சுலுபம்] 

சுலோகம் £ப/27௮/77, பெ.(ஈ.) 1. வடமொழிச் 

செய்யுள்; 46756 ௦ 518028 11 5வா£(எர. 

'சுலோக மொருதியுத மாராய 'சையச. பொது: 

3/. 2. சொன்மாலை (பிங்.); ஐவா6ரா(6. 3. புகழ் 

(யாழ்.அக.); ர8௱௪, £௨ா௦வா. 4. பழமொழி 

(யாழ்ப்.); ா௦ங லம், 8ஷர்ா0. 

[5/0 54/04 2 த. சுலோகம்] 

சுலோகி 3ப/9/ பெ.(ஈ.) கள் (திவா.); 1௦00/. 

த.வ. சொலவகம் 

[5/4 5/047725 த. சுலோகி] 



சுலோசனம் 

சுலோசனம் £ப/22௪7௮/7, பெ.(ஈ.) 1. அழகிய 

கண் (வின்.); 068ப111ப!, 10௨13 0௫65, 

2. மூக்குக்கண்ணாடி (யாழ்.அக.); 8060180165. 

[5/6 5ப-/0047௮ 5 த. சுலோசனம்] 

சுலோபம்! 2ப/56௯77, பெ.(1.) 1. சிறுமை (வின்.); 

லா, 255, ரி. 2. எறும்பு (பிங்.); 

எ, ள். 

[6/5 5௨/௪2 த. சுலோபம்/ 

சுலோபம்” 8ப/50௮7, பெ.(ஈ.) எளிது (வின்.); 

69511655 ௦07 வாளர். 

[50% 50௪07௪ 25 த. சுலோபம்/ 

சுலோபம்” 20/56, பெ.(॥.) சுலோகம்,4 
(யாழ்ப்.) பார்க்க; 866 2ப/28௮/77 4 

[94 3/5 த. சுலோபம்/ 

சுவ்வதன் 312227, பெ.(॥.) சுவ்விரதர் 
பார்க்க: 566 5ப11720௮7 

[5/ம 5௭௪022 த. சுவ்வதன்] 

சுவ்வாலே 3பாஈ2/5, பெ.(॥.) இசைப்பாடல் 

சிலவற்றினிறுதிகளில் வரும் சொல் (இ.வ.); 

[ஊவா 2116௨ ௨0 04 ௦எ1வாா (ள் 07 80005. 

[6 ௦ப1/2//2 த. சுவ்வாலே/ 

சுவ்விரதர் 8பா௩ர௪22, பெ.(॥.) தூயநீரவர் 

(தீர்த்தங்கரர்) இருபத்துநால்வருள் ஒருவர் 
(திருக்கலம். காப்பு, உரை); 9 4௮9 4ப7௮(, ௦06 

௦1 24 (7772794727. 

[51ம் 5௪/22 த. சுவ்விரதா/ 

சுவ 8௭௪, பெ.இ.(80].) தன்னுடைய; 065 04, 

ப560 ௦] 85 1௨ ர்க றாம் ௦1 | 

௦௦0௦பா05. 'சவபட்சும்”: 

[8/4 ௪௪2 த. சுவ] 

சுவகதபேதம் 2222-2027, பெ.(॥.) 

முழுப்பொருளுக்கும் அதன் உறுப்புக்குமுள்ள 

வேற்றுமை (வேதா. சூ. 25, உரை); (76 

பளள ஸ்வ 8 001௦௦4 85 ௨ 84௦16 

ம் றல். . 

்- [இர் ஏ௮௪-ரச09702022 த. சுவகதபேதம்/ 

4.23 சுவச்சம்” 

சுவகதம் ப௪(௪௦௮7, பெ.(॥.) 1. தனக்குட் 

பேசுகை; 95106; 801100. 2. சுவகதபேதம் 

பார்க்க; 566 8/:௮:௪௦2-24227. 'சுவகத 

முதலாயின மூன்றுமிலையே (கதா. சூ. 277. 

[52% ௪02-௪12 த. சுவகதம்/ 

சுவகாமம் 502-/2/777.2177, பெ.(ஈ.) 

1. தனக்குரித்தாக நூல்களால் வகுக்கப்பட்ட 
தொழில்; ௦1௪5 0பர்65 ௦லொ60 3 225425. 
2. சொந்தத் தொழில்; 617௪5 ௦8 6ப8ா655. 

[51 ௮/௪2 த. சவர 

[குல் ௬: ௧௫ 2கரமம்” 54ம். காமம்] 

சுவகாரியம் 3௦௪-6௫2, பெ.(॥.) சுவகாமம் 
2 பார்க்க; 566 $ப1/2-42/177477, 

2.  பட்டணத்துக்குச் சுவகாரியமாகப் 
பேபி ந்தே (௫1.2. 

(சுவாகாரியம்/ 

(57.௮2 த. ௬௮) 

/க௫ கார காரியம். ௧௫-செய்துற்பொருள்/ 

சுவகீயை &போாகஞ்ச் பெ.(॥.) மூவகைப் 
பெண்டிருள் ஒரு வகையினள் (சுக்கிரநீதி. 212, 
கீழ்க்குறிப்பு); ௦1௪ ௦7 16 766 025565 ௦7 
ஙா. 

[5/4 22 த. சுவகீறை/ 

சுவச்சதை 3ப12-0-020] பெ.(1.) சுவச்சம்! - 

1,2 பார்க்க; 566 5ப/1/22024/771-7, 2. 

/சுவாசதை/ 

[5/ம ௪௪2 த. சுவஃசதை/ 

சுவச்சம்! 5ப௪2௦௧77, பெ.(ஈ.) 1. தெளிவு; 
06311௦55, 86 074 6 814௦50 86, ங்க12. 

"காசம் சுவச்சபாரகியம் ”(௪1.41.2:97 சியாக... 

2. தூய்மை; றபாரீடூ, 8194/2550655, 1166௨௦௦௱ 

௦ ஈட்ர்பா6, 85 071206. 3. நல்லெண்ணெய் 

(தைலவ. தைலவ. 35); 9/1061நு ௦4, 85 062. 

[5/4 /௪௦௪ 2 த. சுவச்சம்] 

சுவச்சம்” 3ப12222/7, பெ.(1.) சுவத்தம் பார்க்க; 

866 $5ப1/௪//2/77. 'சல்லாரு.ர் சுலச்ச 

மாயிரக்கிறாரா£கள் (வீரச்) 

[5/%் ௮௪-9௪ 2 சுவஸ்தம் 2:த. சுவச்சும்] 



சுவசம் 424 சுவத்திகம்! 

சுவசம் 525277, பெ.(11.) தன் வயத்தில் 

உள்ளது; 016'6 0/8 0ப51003/ 0 ௦௦170. 

'தான்மறைகளுஞ் சுவசமாகிய வங்கண 
(ிநொயகட 73:25). 

த.வ. தன்பொறுப்பு 

[5/4. 5/270/22௪ 2 சுவஸ்தம்” சுவத்தம் த. 
௬௮/௪1] 

சுவசனம்! 8௪52௮, பெ.(ஈ.) சொந்தச் 
சொல் 065 0 18/00. 

[5/1 5024120௮7௪ 2 த. சுவசனம்] 

சுவசனம்” $புச52ரசா), பெ.(ஈ.) நற்சொல்: 
0000 /010, 8ப501010ப$ 010. 

த.வ. நற்சொல் 

[5/0. 5ப*2௦௮722 த. சுவசனம்] 

சுவசனவிருத்தம் 2ப22272-07ப/17௮/77, பெ.(1.) 
தன் சொற்கு மாறுபாடாக, இயம்பலாகிய 
பக்கப்போலி வகை: 8811-00011201௦11௦. 

'சுசனவிருத்தர் தன்சொன்மாறி யியம்பல் 
(1ரண//0. 29, 760). 

[56*. 502-/ச0சாொக7பரப00௪2 த. 
சுவசன விருத்தப்] 

சுவசாதி 2ப2-22071 பெ.(ஈ.) தன்னினம்: ௦0௨5 
௦ 08816 0 0885. 

[5/61. 52/22 த. சுவசாதி] 

சுவசாதீயம் 8பா௪-சசஞ்சா, பெ.(ஈ.) 
ஒரினத்தைச் சார்ந்த பொருள்; 1184 பர்ர்௦் 
௦61008 1௦ 0168 08ப5 ௦1 01256. 
“தேஜோற் பந்நமான சப்தம் சுவசாதீயமா 
யிருக்கிற உத்தரோத்தர சத்தங்களை 
உற்பாதித்து ”(சி.ச.2:67 சிவக்... 

த.வ. ஓரினப்பொருள் 

[5/0 அரச/சர்௪ 2 த. சுவசாதியம்] 

சுவணகாரகன் 3௪2௪-4௪22, பெ.(.) 
பொற்கொல்லன்; 00108ஈ1. 

[514 ௪172-2223 த, சு.வணகாரகன்] 

சுவண புட்பம் 5ப1/272-0 ௦௮17, பெ. (ஈ.) 
1. சுவர்ணபுட்பம் 566 ல் /102-02பழ,0௮77, 

2. கோயிலிற் வழிபாட்டுக் காலங்களில் மறை 

முதலியன ஒதுகை (இ.வ.); 16011811௦0 ௦7 
௦௦08 ௦4 116 1/ல௪5 80 ௦ 88060 
ஙா 216 6 ௦7 ௦5 [ர (காம. 

[51. காசா பதம௪ 2 சுவாணபுன்பம் 

க. சுவணபுட்பம்] 

சுவண பூமி 2ப1௮/0௮-2477/ பெ.(.) சுவர்ணபூமி 

2, 3 பார்க்க; 866 5ப/02772-50477/ 

[5/0 2/21௪-07ம7/ 2 த. சுவாணடூமி 2 

சுவணபமி] 

சுவணம் 3ப௮/74/77, பெ.(1.) 1. பொன்; 0010. 

'சரிபுரை சுவணம்” (பெருங்: வத்த 7152). 
2. மாழைக் கட்டி (பிங்.); ௦16. 

[$/0ம. சபா 2 ஐ. சுவாணம் சுவணம்] 

சுவத்தம் 2ப2//4/7,, பெ.(1.) 1. நலம், உடல்நலம்; 

50பா௨ ௦௨4. 2. கவலையின்மை; 1615பா2; 

126000 ௦௦௱ 08765. 

[5/5 52-5௪ 2 சுவஸ்தம் த. சுவுத்தம்] 

சுவத்தன் பாச்ச, பெ.(ஈ.) 1. உடல் 

நலமுள்ளவன்; 691௩ ஐனா50. 2. மனக் 

கவலையின்றி இருப்போன்: 06150 16510 1 
9060501016 06806. 'சுவத்தனாய் நின்ற 
நன்னிலை "(உத்தரரா. தோத்திர. 23), 

[5/4. 902-572 சுவஸ்தம் 5த. சுவத்தன்] 

சுவத்தி போசகர்; பெ.(॥.) சுவத்திவாசனம் 
பாச, 22622042௮2, "வேகசீ செல்வா 

சுததிகளோரத ”(திர.வினை, திர.பாணபம் 74] 

[5/4 1/5: சுவஸ்தி 5 ஐ. சுவத்தி] 

சுவத்திகம்" 50௪/௮, பெ.(ஈ.) 1. சுவத்தி- 
வாசனம் 2,3,4 பார்க்க: ௪௪௪ பசக, 

2 34. 'வருக்கசர் சுவத்திக முறைப்ப” (குற்றா; 

தல. திருமன. 8.2), 2. சுவத்திவாசனம் - 2, 
பாரக்க, 5௦௨ பாச பசகாணை, 2. - 2 
'சுவத்திகம்போர் பானிய  விரேக" 

(தாயகபு: 75) 48). 3. சுவத்திகாசனம் (பிங்.) 



சுவத்திகம்” 

பார்க்க; 566 8//2119.2820௮/77. 4. இருக்கை 

வகை (சிலப். 8, 25, உரை); 8 0 ௦7 810 

0௦81பா6, ௦06 ௦074 ஈரா€ ரப/48/. 5. நான்கு 

விரலுந் தம்முள் ஒட்டிநிமிரப் பெருவிரல் 

குஞ்சித்து நிற்கும் 
இரண்டனையும் மணிக்கட்டில் ஏற்றி வைக்கும் 

பதாகைக்கை 

இணைக்கை வகை (சிலப். 3, 18, உரை); 89 

0651பா௦ ரர 0௦4 ஈகா 1 கர்்ளொ ம்லு ௭6 

1௦11௨0 24 1௨ மாக [ர ள் 0௪0/29௮/ 0056 

வ் 1பாரா20 பழ. 

[5/1 20/22/1422 சுவஸ்திகம் 2 த. சுவத்திக.ம்] 

சுவத்திகம்? பசர/(௭, பெ.(॥.) 201 

உச்சிகளையும் (சிகரங்களையும்) 25 

மேனிலைக் கட்டுகளையுமுடைய கோயில் 

(சுக்கிரநீதி, 230); 1616 ரம் 201 10675 

௮0 25 81006. 

[5ம் ௮௪51௪2 சுவங்திகம் 2 த. சுவத்திகம்] 

சுவத்திகாசனம் 3ப1/௪17222/72/77, பெ.(॥.) 

ஒன்பது வகை இருக்கைகளுள், கால்களைக் 

குறுக்கிட்டு வைத்துக் கொண்டு, உடல் நிமிர 

அமரும் இருக்கை; 86910 0051ப6 ுாாம்௦1௦ 

01 5ப00655, ப/ர்/0் ௦௦151515 1ஈ கர்ப மரம் 

1605 00581815௦௨ பர்ரிடீ 16 ௦0 15 610 

676௦1 310 24 6௮56, ௦06 ௦1 ஈர்ர6 1ப(8. 

[9/4 ௪/௪5//௪725௮7௮ 2 சுவஸ்திகாசனம் 5 

த. சுவுத்திகாசனம்] 

425 சுவபட்சம் 

சுவத்திவாசனம் 2/,௪/4-0-22௮7௮, பெ.(.) 

1. ஆவணம் முதலியவற்றின் முதலில், 

மங்கலங் குறிக்க வழங்கும் வடமொழிச்சொல்; 

9 588/எ71ர் 1060119016 ோ௦!ா0 

2ப501010ப51655, ப560 21 116 09/0 ௦4 

1501101105, 0௦218௭0215, 610. 

2. மங்கலத்தைக் குறிக்கும் ு என்ற 

குறியீடு; 8 ஈட5(/05/ ராவா% 1ஈ 6 10 , 

081௦1110 8ப501010051655. 3. மங்கலம் 

பயத்தலைக் கருதி ஓதப்படும் மறைப்பகுதி; ௮ 

௦௦௦ ௦7106 46025 160160 மரின் ௨1/24 10 

௮ப501010ப8ா685. 4. இறைவன் புறப்பாட்டில் 

ஒதப்படும் மறை; 1608 601160 ॥ஈ 18 

05606 011005 1௮/6 [ர 0ா௦௦25810. 

[52். 

சுவத்திவாசனம்] 

௮/2522௮7௮ 25 சுவஸ்திவாசனம்” த. 

சுவத ந்தரன் 8/12/270௮/2) பெ.(1.) சுதந்தரன் 

பார்க்க; 566 2/472௮/௪/. 

[5/ம் ௮௪-22 த, சுவுதந்தரன்] 

சுவதந்திரம் 2ப௪/௮707௮7), பெ.(.) சுதந்தரம் 

பார்க்க; 866 2/02722/2/71. 

[8/0 ௮0௪-௭22 த. சுவுதந்திரம்/ 

சுவந்திரம் 5பசர௮, பெ.(॥.) சுதந்தரம் 

பார்க்க; 566 5004௮72௮௮1. குடிமக்களுச் 

குள்ள சுவந்திரம் கொடுத்தாயரற்றா 2 (௨.௮. 

[5/ம் ௮/௪-ார்ச2 த. சுவுந்திரம்/ 

சுவப்பனம் 82௦௦௮2, பெ.(॥.) கனவு; 

0௨௨௭5. 

[8ம் ௮/சறாச2 த. சுவப்பனம்/ 

சுவப்பிரம். மைம், பெ.(॥.) 1. நிரயம் 

(சூடா.); 61. 2. வளை (யாழ்.அக.); யாம. 

[5/6 ௮௪/1௪ 2: த. சுவப்பிரம்] 

சுவபட்சம் 2ப/02-௦௪/2௮/7, பெ.(1.) சுபட்சம் 

பார்க்க; 866 50/92/22/77. 

[5/ம் ௮௪0௮௪ 2: த. சுவபட்சம்' 



சுவபாவம் 

சுவபாவம் 8ப2-௦2௮7, பெ.(॥.) சுபாவம் 

பார்க்க; 566 522777. 

[9/8 ௪/௪-ம்/2/22 த. சுபாவம்] 

சுவபாவிகம் 3பா2௪-229௮, பெ.(ஈ.) 

இயல்பான து; 17௮1 ௩/௦ 18 ஈகர்பாவி. 

[$/ம் 0/2-ம/72/422 த. சுபானிகம்] 

சுவபாவோக்தி 5பர௪22௦/4 பெ.(.) தன்மை 

நவிற்சியணி; 8 110பா6 014 506600 1 ஊர 

[6 ௮041ப௮ு ௮016 15 025060. 

[5/0 சபசம்/72-6௦/472 த. சுவபாவோக்தி] 

சுவம்! பா, பெ.(ஈ.) 1. சொந்தமானது; 01௦5 

௦. 2. உடைமை; 14/69114 , 0௮௦01105. 

[5/. 2௪2 த. சுவம்] 

சுவம்“ பன, பெ.(ஈ.) மங்கலம்; றா௦5081ட, 

00001011பா6. 'சைவமோங்கிச் சுவம்பெருக ” 

(குற்றா. தல. திருமால், 743). 

[5/0 8பம்/௪2 த. சுவம்] 

சுவம்* 3/ட௮௱, பெ.(1.) சுவவு! (அக.நி.) பார்க்க: 

599 5ப1/21/(/ 

சுவம்” பட, பெ.(ஈ.) சுவர்க்கம், 1. பார்க்க 

(அக.நி.); 586 5௮௨4, 1. 

[5/64. 91/47: த. சுவம்] 

சுவமேதைக்கிருசி 2ப௩௮-7202//-/0ப5] 
பெ.(॥.) அதிகாரியின் அனுமதியின்றிச் 
செய்யும் பயிர்; பா3பர௦11560 ௦415. 

[5/:4. சச-ரசிள்ச 4/5 த. சுவமேதை 

கிருஷி 2-கிருசி/ 

சுவமேதையாக $£ப௪-772090)-4௮, வி.எ. 
(804.) தானாகவே; 014 006'8 ௦/4 800010. 

[5/ம். 8/2-177201122 த. சுவமேதையாக] 

சுவயங்கிருதம் 50௩௮-722௪, பெ.(ஈ.) 
தானே செய்துகொள்ளுவது; ௦16'5 ௦8 
00110, 85 வரி. 

[5/6். வு த. சுயங்கிருதம்] 
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சுவயந்தத்தன் 82/௮7/௪127, பெ.(ஈ.) 

பிள்ளைகள் பன்னிருவருள் தானாகவே 

ஒருவற்கு மகனாகப் புகுந்தவன்; 5611-9142 
501, 8011 800060 மரின் 6 0 ௦05, 
06 011/6 ழபம்ாகா. 

சுவயம் 2௮2177, பெ.(.) சுயம் பார்க்க; 566 

50/)/2/77. 

[5/5 ௮2712 த. சுவயம்] 

சுவயம்பாகம் 3ப௭/௮77-02727, பெ.(ஈ.) 

சுயம்பாகம் பார்க்க; 566 5/2/77-09.242/77. 

/சு௨யம்-பாகம்] 

[5/00. /2/௮:772 சுயம் ] 

பகு 2பாகு2? பாகம் 

சுவயம்பு 5/2/௪ரப, பெ.(ஈ.) சுயம்பு பார்க்க; 
566 50/21. 

[5/4. 5/-)/௮/177,9/0 த... சுவயம்புர 

சுவயம்வரம் 2௯௬7-௮௮, பெ.(ஈ.) 
சுயம்வரம் பார்க்க; 566 87//77-02/22/77. 

[5/4 2/2/௮770/2:22 த. சு வயம்வரம்] 

சுவயாரச்சிதம் 5ப12/2700/25/7, பெ. (ஈ.) 
சுயார்ச்சிதம் பார்க்க; 566 2/2/120/0/77. 

[5/7 ௮/2 2 த. சுவயார்ச்சிதம்/] 

சுவா 3௮; பெ.(7.) சுவர்க்கம்", 1 (சங்.அக.) 

பார்க்க; 566 5பா௮74௪17, 7. 

[5/4 5252 ௧. சுவா] 

சுவாக்ககணம் 3ப22-/21௮7, பெ.(ஈ.) 

செய்யுட்கணத்தொன்று ஈள்*0௮] 1001 0116௦ 

77௪: 

[54:1. ௨௮922 த. சுவாக்கம்-ளகணம்] 

சுவர்க்கம்! 30௦௮4௪, பெ.(॥.) 1. வானோர் 

உலகம்; 110௮5 128/9, (0௨ ௫௦10 01 0005. 

“தென்னாட்டவருஞ் சுவர்க்கம் புகுதலால்” 

(நால, 243). 2. மகிழ்ச்சி; ॥80010655. 
"நோற்றுச் சுவாக்கம் புகுகின்ற வம்மனாய் 

(கில். திருப்பா. 70), 

[5/4 ௪/௮1925 த. சுவர்க்கம்] 
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சுவர்க்கம்” ௪74௪7, பெ.(.) பெண்களின் 
மார்பகம் (பிங்.); ௦௮5 062250. 

[5/1 சப-௮(22 த. சுவர்க்கம்] 

சுவாக்கார் 80௯427 பெ.(.) வானோர் (பிங்.); 

௦616501௮15, ார்ஷிர்லாம்5 ௦74 82102. 

[5/1 ௭௮22 த. சு௨£க்கா] 

சுவாக்கவாசல் 3பா௮/2-625௪) பெ.(.) 

திருமால் கோயில்களில் சிலை (மார்கழி) 

மாதத்து பதினோராம் நாள் முதல் வளர்பிறை 

பத்து நாள்வரை இறைவன் எழுந்தருளுதற்கு 
உரியதும், மால் உலக வாயில் போலக் கருதிப் 

பலரும் செல்வதற்கு உரியதும் மற்றக் 

காலங்களில் திறக்கப்படாததுமான தனி 

வாயில்; 8 0916 1 1/6ரப ரொற65 0௮60 1௦ 

[60௫561 11௨ ஊாரகா௦6 10 68/6 80 

௦0860 அரபு 1௦ (88 026 1௦௱ 1௦ 111 

பெ ௦4 (6௨ மாறாம ௦4 ஈவிர ௦8 ஈகா! 1௦ 161 

(176 18௦1 310 060165 0855 1௦ப0ர. 

/சுவர்க்கம்- வாசல்] 

[6/6 ௭௮1022 த. சுவர்க்கம்] 

சுவர்க்கவாசலேகாதசி 8ப/௮4/4௪-0/25௪' 

522251 பெ.(ஈ.) சிலைத் திங்கள் வளர்பிறை 

பதினோராம் நாள்; 116 1114 101௦7௪ மரா! 

௮1 ௦7 7727௮ 

[சுவாக்கம்-வாசல்-லேகாதசி] 

[5/. அசாழசர் 202023/ 2த. சுவாக்க 

வாசலேகாதசி] 

சுவர்க்கவேதி 30௮74௪1207 பெ.(1.) முலை 

(தக்கயாகப். 593, உரை); 06851. 

சுவர்க்கன் காச, பெ.(॥.) (வானோர் 

உலகத் தலைவனான) இந்திரன் (பிங்.); 1020, 

35 (6 100 ௦4 16 04165௮! 4௦10. 

த.வ. துறக்கக்கோ | 

[5/4 லச? த. சுவர்க்க? சுவாக்கள்] 

சுவர்க்காரோகணம் 8ப௮742/0920௮/7), 

பெ.(.) துறக்கஞ் செல்லுகை; 850811 1௦ 

சுவாணபுட்பம் 

உனா, 6பறற்ளார்கா௱ ரீமா 06844. 

'மாறங்காரி.... சுவாக்கா ரோகணரஞர்செய்த 

பின்னை "(செழ். (ப; 225), 

[94ர். 

சுவர்க்காரோகணாம்/] 

2 கம 2 த. 

சுவர்க்காவதரணம் 2ப௮/4420/202/2/72/77, 

பெ.(ஈ.) ஐந்துவகைத் திருமணங்களு 

ளொன்று (திருநூற். 4, உரை); 016 01 ,0௪/7௪- 

/2//272/77, 

[5/0. 
சுவாக்காவ)தரணம்] 

௪/௮/7212/4௮௮0௪ 2 த. 

சுவர்ச்சிலவணம் £8ப27௦00/21272/77, பெ.(॥.) 

வெடியுப்பு (சுக்கிரநீதி, 329); 8வ110216. 

/சுவாச்சி-இலவணம். 51. 50/2/0/ 2 த. 

சுவர்ச்சி அளம்- உப்ப அளம்* அரம் 2 அள வம்? 

இலவணம்/ 

சுவர்ணகதலி 8ப/2/772-42047, பெ.(1.) வாழை 

வகை: 3 860165 ௦01 வா. 

[8/0 ௪2 த. சுவாணம்கதலி] 

சுவர்ணகாரன் 8ப2௪-(22, பெ.(.) 

பொற்கொல்லன்; 001814. 

[5/ம ஸனாச2 த. சுவாணம்-காரன்] 

சுவர்ணத்திராவகம் 2/,௮/7௮-/-/472/29௮/7), 

பெ.(.) சுவர்ணபேதி பார்க்க; 566 5ப1/௮/2- 

17(22/4 

[8/1 
சுவாணத்திராவகம்] 

கச் * பூசு த. 

சுவாணபசுமம் 2//2772-0220/77477, பெ. (ஈ.) 

தங்கபற்பம்; ஈா60101ல] 00௫061 041060 

110 9௦10. 

[5/0 வாசம் 2 சுவாணபஸ்மம் 

2த. சுவாணபசுமம்] 

சுவர்ணபுட்பம் 30௮௪-212௮, பெ.(॥.) 

1. பொற்பூ; 001010௦8௮1. 2. பொற்பூக்களுக்குப் 

பதிலாகத், தேவதைகளுக்குக் கொடையாகக் 

கொடுக்கும் காசுகள்; ௦0175 017160 10 0௦05, 
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35 $ப05111ப௫ஒ 1௦1 001/0 1104/616. 

3. வேலையின் பொருட்டு அளிக்கும் 
வெகுமானம்; ௨௱பாஎ2்௦, ௦ ௦176160 
95 1 0ப௦ளார். 4. கையூட்டு (உ.வ.); மா06. 

[5/0 ௮/௪ 40050௪ த. சுவாணபுஊவ்பம் 2 

சுவாணபுட்பம்] 

சுவார்ணபூமி 3ப௮2-ம்ம்ரரர பெ.(॥.) 1. 186 
௦௦00௫ |[06 ௦7 176 பார்6ா56. 2. வானுலகம்; 

ஈ்25 168. 3. மியான்மர் என்று, இன்று 
வழங்கும் பாமா தேசம் (ஈடு); [4நுலாறகா 

(யால். 

[5/6 அாச-ம/ப7/ 2 த. சுவர்ணபூமி] 

சுவாணபேதி $8பா௮ாச-௦504 பெ.(ஈ.) 

தங்கத்தை இளக்கும் எரிநீர்மம்; ௨008 (6019, 
2 ஈ%ள்பாக ௦ ஈர் வாடாடான்௦௦ொ10110 ௮0105, 
25 01550/410 0010. 

[5/0 51/2/71270/72047 - த. சுவர்ணபேதி] 

சுவாணம் 8பர௮ஈ௪-, பெ.(.) 1. பொன்; 9010. 

2. நாணயம்; ௦௦4. சுவாணாரதாயம். 

[5/61. 50/22? த. சுவாணம்] 

சுவர்ணமாட்சிகம் 3ப௮2-72/0/(9௮ 
பெ.(ஈ.) துணை மூலப்பொருள்களுள் ஒன்று 
(சங். அக.); 8 1167௦ ஈசி, ௦06 ௦7 பற௮- 
(2200. 

[541. சபுவாரச-ா2/5/௪ 2 த. சுவர்ண 
மாட்சிகம்] 

சுவாணயூதி 3பசாரச-/ப0]] பெ.(ஈ.) 
பொன்னிறமுள்ள மல்லிகை (மலை.) 900 
|88ஈர௨. 

[5/1. 5/௮௪-)/0022 த, சுவரணயு தி] 

சுவர்ணவேதை £படார௪-ப2௦/ பெ.(ஈ.) 
சுவர்ணபேதி பார்க்க; 566 4//௮௪-22௦ 

சுவாரணாங்கி 5பஅரகரற/ பெ.(ஈ.) முதன்மைப் 
பண்களுளொன்று (சங். சந். 47): (ப5.) 5 
ரிக ரகா. 

[$. 5/ாகிர9/ 2 த. சிவாங்கி] 
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சுவாணாதாயம் 3௮20௮, பெ.(ஈ.) 

நிலமுதலியவற்றிலிருந்து வரும் கைப்பண 

வரும்படி; ர௦ப6 [ர 0010, ஈவாம் ௦ா (2 
[6௦/16 ரா ௱ஞு. 

/சுவாணம்* ஆயம்] 

[5/4 2/2/722 ஐ. ச௨௱்ணம்ர] 

[இருகா: ஆகு-ஆயம் (அது - ஆயம்) ஆதாயம் 

ஆயம்:- கூடுதல், தொகை] 

சுவாத்திகாதனம் 5பா௮2௦227௮7, பெ.(.) 

ஓக இருக்கை வகை (தத்துவப். 107, உரை); 8 
40016 9081ப16. 

சுவர்யோனி 30/௪1 பெ.(ஈ.) தெய்வப் 

பிறப்பு; ஊம் 85 0616511515. '“அஞ்சானா 

கன்மத்தினாற் சுவாரயோனி புக்கு ” (திர.மர். 
429) 

[5/0 னா? த. சுவா யோனி] 

சுவரக்கிராமம் 8ப௮௪-//0277௮7, பெ. (ஈ.) 

ஏழிசை வரிசை; (ஈாப5.) வாபர். 

[5/6 வனா27074712 2: த. அவரக்கிராமம்] 

சுவரணை ௮2௮) பெ.(ஈ.) உணர்ச்சி; 

0080100816. 

[5/5. 7௮/௮1 த. சுமரணை 2 சுவரணை] 

சுவரம் 4:௮7, பெ.(ஈ.) இசை; ஈப510வ! ௦16. 

[5/4 ௨/2 த. சவரம்] 

சுவரிதம் 2௮/௮7, பெ.(1.) நலிதலோசை 
(பி.வி.40); 6 ௦பரரில( 80081. 

[5/6 வனா/22 த. சுவரிதம்] 

சுவரூபம் 5பஈசாய்ம்௪, பெ.(1.) 1. தன்னியல்பு; 
பாவ! 51916 ௦ ரப; ஈகர்பாடி. 2. அரச 
குலம்; 1உ௱[/ ௦ ஞு ௦414005. 

[5/1. 5/2-700௪2 த. சுவளுபம்] 

சுவரூபாசித்தம் 5பசாப்ம்சகசா, பெ.(.) 
ஏதுப்போலி (சைவப். பக். 25): 3 ரீவகஷூ 

£625௦4௭9 ஈ ஊர உர ரா 0065 
௦௩ 51 06 ராரா ரசா. 

[5/04. ௮1002922௪2 த. சுரூபாசித்தம்] 
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சுவல்பம் 5,௮6௮, பெ.(ஈ.) சுவற்பம் (இ.வ.) 

பார்க்க; 566 3//2/0.5/77. 

சுவல்லி ப! பெ.(॥.) கார்போகியின் வித்து; 

5660 011 5௦பரரூ 06௨. 

[57ம் கயன் த. சுவன்வி] 

சுவலன் 5௮2, பெ.(1.) நெருப்பு (பிங்.); 1176. 

[8/7 பாச? த. சுவலன்] 

சுவலி--த்தல் 801௮1, 4. செ.கு.வி.(.1.) சுடர் 
விட்டெரிதல்; 1௦ 5/6, பா மாரா்ஞு, 01௮26 
1௦ம். 

[8/0 ப த. சுவி] 

சுவலோகம் 3பப/292/77, பெ.(1.) மேலேழுல 

கத்துள் மூன்றாவதான, தேவருலகம் (சி.போ. 

பா.2:3,பக். 210); 1௦௪5 ௭௨௨௨6, மாப 04 /774- 

4/-ப/2072/77, 

த.வ. மூன்றாம் மேலுலகு 

[54ம் ௪ப௮-/042 2 த. சுவலோககம்/] 

/[த. உலகம் 5/0 /6/4] 

சுவற்பய 5/0௮70௮/77, பெ.(॥.) சிறியது; 111716. 

6/1. உச 5 த. சுவுற்பம்] 

சுவன்னகாரன் 3பாசரர௪-6௮௪0, பெ.(॥.) 

சுவர்ணகாரன் (யாழ்.அக.); 566 2ப//4/72- 

272], 

76% ஸனாச 2 த. சுவன்னாகாரன்] 

சுவன்னம் 8//௪ற7௮), பெ.(1.) சுவர்ணம் 

பார்க்க: 566 5&0௩/1௮77. 

/[0/ம் சயாறா௪2 த. சுவன்: * 

சுவனம் பசக), பெ.(॥.) க..-வு; 28. 

'சாக்கிரஞ் சுவனஞ் சுழுத்தி "(சநாணா. 9-9). 

[5/ம் மாச த. சுவனம்] 

சுவசேத்திரம் , 3பா௪-சசரனா, பெ.(.) 

கோளுக்குரிய ஆட்சி வீடு; 9 ஜலா 08 
1௦056 1 1௨ 10௦50006. 

[5$11. வச சர்ச 2 சுவகேஷேத்திரம் :த. 

சுவசேத்திரம்] ப 

429 சுவாகு 

சுவா 5௮2, பெ.(1.) நாய் (திவா.); 0௦0 

ரக் ௮:22: த. சுவா] 

சுவாகதம் 34/12/2227), பெ.(.) 1. வரவேற்கும் 

நன்மொழி; ஓழா. ௫௦0 ௮1௦016, ௦0101௧] 

₹8060110. “சதாழியா' சுவாகதம் 

போதுகிங்கென (சீவக. 702]. 2. கிளி (திவா.); 
வா௦1. 

[5/4 51/272/2 5 த. சுவாகதம்] 

சுவாகா பச பெ.(1.) 1. வேள்வி செய்யும் 

பொழுது, தெய்வத்தின் பெயர்க்குப் பின் கூறும் 

மொழி; 9 18 ப560 68/௦0 1814 16 ஈகா 

௦1 8 000 யாரிஊ ௦0 ௦024௦ ௦ ரர. 

கேட்கோக் குயக்கோடன் அனந்தர் சோர 

சுவாகா (தொல். பொருசர். 490, உர). 

2. சுவாகாதேவி பார்க்க; 866 5/1/292-02/217 

[5ம் 502722 த. சுவாகா] 

சுவாகாதேவி 3பாக72-22) பெ.(ஈ.) 

வேள்விக்கு உரிய தெய்வமான தீக்கடவுளின் 
மனைவி (பிங்.): 9/172 07.௧0, நாயி ௦௪ 

5௮01111041! ௦7405. 

[சுவாகா--தே2மி] 

[5/ம் ௪௦2722 த. சுகா] 

சுவாகு 8பாசதம, பெ.(॥.) இராமனாற் 

கொல்லப்பட்ட ஓர் அரக்கன்; 9 15/6259 கொ 

நூ கசா. சர்பொரு சுவாகுமமர் வந்து 

தோன்றினார் (கம்பரா. தாடகை. 32), 

ரீ$/ம் 5பமிசப2: த. சுபாகு 5 சுவாகுரி 



௬வாகை 

சுவாகை பார பெ.(.) சுவாகாதேவிபார்க்க; 

566 8ப1272-28/ 'சுவாகை முதல்வனை 

முடியுற வணங்கி (பாரத. இராசசூ. 105). 

[5ம் ௮22 த. சுவாகை/ 

சுவாங்கி பரச) பெ.(.) கத்தூரிமஞ்சள் 

(பிங்.) 1௦00 ௮0 1௦பா0 2600 80ு. 

[5/ம் 8பம்கர௪/- த. சுபாங்கி :சுவாங்கி] 

சுவாசக்கண்ணறை 23பப௪2௪-/6420727௮] 

பெ.(॥.) மூச்சுப் பையிலுள்ள கண்ணறை 

(இங்.வை.); 217-091 ௦71௦ 1பா95. 

[சுவாசம் -கண்ணறை] 

[5/4 825௪2 த. சுவாசம்] 

சுவாசக்குத்து 8பாச2௪-//ப//, பெ.(ஈ.) 

1. உயிர்ப்பு (சுவாசம்) நோய்வகை; 8௦௦170 

உவா 1 ரபா! 0௦0ற!விா. 

2. மூச்சுப்பையின் மூடுதோலில் உண்டாகும் 

நோய்வகை (14/.1.)) பரவு. 

[சுவாசம்*குத்து] 

[5/7 225௪ 2: த. சுவாசம்] 

சுவாசக்குழல் 3ப22௪-/-/ய/௮) பெ.(ஈ.) 
மூச்சுக்குழாய்; 112069, கர 00106. 

/சுவாசம்--குழல்] 

[5/4 &/2522 த. சுவாசம்] 

சுவாசகம்! 5ப1௪5௪ஏ௮-7, பெ.(1.) 1 பேராமுட்டி 
(மலை.); 118027 4௦௩ றா௮௦0. 2. எட்டி மரம்; 

(மலை.) 81௦16 66. 3. உவர்மண் (வின்); 
15 ஊர். 

[5/7 5/-025௮/22 த. சுவாசகம்] 

சுவாசகம்” 5ப2527௮77, பெ.(ஈ.) இன்மொழி 
பேசும் கிளி; 9௦, 35 பறட ஒகர 
50பா05 . 

(ஏகாதசி; உருக்கமா, 57), 

[5/0 5ப-2௦௮5 2 த, சுவாசகம்] 
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சுவரசக மென் மொழித்திரு ய் 

சுவாசநிருணயம் 

சுவாசகரவருக்கம் 2ப//25௮(:2-2/ ப, 

பெ.(.) ஈளையை (காசத்தை)ப் போக்கும் 

மருந்துகள்; 146 00010 01 0ப05 47/௦ போ 

91௮ 0 01141௦ய/ ௦4 மாஜர்ரா0. (சா.அக.) 

[5/1. 8025274/0/1௮7271/2/922 த. சுவாச 

கரவா்க்கம் 2சுவாசகரவருக்கம்] 

சுவாசகாசம் 3பட22௪-22277, பெ.(ஈ.) 

ஈளைநோய் (தைலவ. தைல. 60); 8812. 

[8/1 2/252/:282 2 த. சுவாசகாசம்] 

சுவாசகாசவிழுப்பு 5ப௭௮22-/282-0/400ப, 

பெ.(॥.) இரைப்பினால் காணும் வலிப்பு; 

கொற ௱அ!(0 நோ மாபாவி! 5025௱ 8௮0 

8 88/10 ௦1 116 0௦0121! ற ப௦௦ப5 

ஈாளாகாவா௦6 - நாவ! உக. (சா.அக.) 

[சுவாசகாசம் இழுப்பார் 

[5/0 2/:2527/28௪ 2 த. சுவாசகாசம்] 

சுவாசகோசம் 8222-628௮, பெ.(.) 

சுவாசப்பை பார்க்க; 566 50/1/2722-0-0௮ 

[5/4 2/2527/:05௪ 2 த. சுவசகோசம்] 

சுவாசங்கட்டியேற்று--தல் 8பா:222/-9௮]1)-- 

7ப-, 5. செ.கு.வி.(1.1.) உயிர்வளியைச் 

சுழிமுனை நாடி வழியே செலுத்துதல் 
(யாழ்.அக.); 10 10௦6 1௨ மார் 111௦ ப 

5ப////77/0௮ 

[சுவாசம்-கட்டி பேற்று] “ 

[5/2 825௪ 5 த. சுவாசம்] 

சுவாசநிருணயம் 522௪-7௮), பெ. (1.) 
1. உயிர்வளியை அடக்கியாளுந் திறன்; ௦௦0! 

௦1 6௨௨0, 858/9 1( ரா௦பட ஒன ஈ௦51ரி 

91 0168$பா6 ௦ ஈவார் (1௦0 கரு ஊர் 
௦4 86. 2. உயிர்வளியை (பிராண வாயுவை) 
அடக்கியாலும் கும்பக ஆற்றல்; 6512015449 
௦ ஈளார்வாராட 1௨ ௦௦0 ௦4 நாடக் 

ப௱ட்908. (சா.அக.) 

[5/1 225௮-7௮22 த. சுவாசநிருணயம்] 



சுவாசப்பை 

சுவாசப்பை 40:22௪-2-,2௮! பெ.(ஈ.) நுரையீரல்: 
|பாற. 

[சுவாசம்] 

[5/7 222௪2 த. ச.வரசம்] 

சுவாசபந்தம் 822௪-2௮72, பெ. (ஈ.) 

1. உயிர்வளியை நிறுத்துகை; $ப8றா510ா ௦7 

01௫௮10. 2. மூச்சு முட்டிப்போகை; 250100. 

[5/4 2125௮௮7002 2 த. சுவரசபுந்தம்] 

சுவாசம் 5ப25௮/77, பெ.(॥.) மூச்சு, உயிர்ப்பு 

(திவா.); ௦௨14, ௦5021௦. அவருக்கு 

நைவ தப்பிறிருந்தாலும் சுவாசம் மட்டும் 

சீராக இருந்தது. 
[8௩ ௭25௪ 2 த. சுவாசம்] 

சுவாசம்வாங்கல் 8/:22௮77-2/1741 பெ.(1.) 

1. இறப்பு மூச்சு வாங்குகை; [810 மா௨௮/0 
211௨ ா௦௱ளர் ௦ 02944. 2. மூச்சுப் பழக்கம் 
(பிராணாயாமம்) (வின்.); யரர ॥ா 8௦ 
[25 வார௦ 6 மா. 

/சு வசம் வாரங்கல்] 

[5ம் 22௪௪ 2 த. க. வரசம்/ 

சுவாசரோகம் 3பர22௪-57௮, பெ.(ஈ.) 

சுவாசகாசம் பார்க்க; 569 50//222-422௪77. 

[45 ஸசீசசாமரச 2 த. சுவாசரோகபர்] 

சுவாசாசயம் போச்சா, பெ.(.) 

சுவாசப்பை பார்க்க; 56௦ 50/1/252-02-௮2 

[545 252௮. த. சுவாசாசமாம்] 

431 சுவாதம்” 

சுவாசி-த்தல் 5254, 4. செ.கு.வி.(1:1.) உயிர் 
வாழ, காற்றை உள்ளிழுத்து வெளிவிடுதல், 

மூச்சு விடுதல்; 1௦ மா௨2416. கூட்டத்திற்குள் 
மாட்டிக்கொண்டு சரியாக சுவாசிக்க 
புடி.யாமல் திணறினான். 

[5/4 22௪௪2 த. சுவாசி-] 

சுவாத்தியம் 2ப1:21/2/77, பெ.(.) 1 மனநிறைவு; 
[௮0011655, ரவா ளார், 891157201௦. 

2. நலம்; 68144, வா்௦/6 500801955, 6856. 

இது உடம்புக்கு ரன்ன சுவாத்திய 

மாயிரக்கிறது 

[544 ௮250௪ 2 த. சுவாத்தியம்/ 

சுவாத்தியாயம் 3பசற்ட்ஆ௪, பெ.(ஈ.) 

தானாகக் கற்ற கல்வி; 83/01 கர1)௦பர் (0 
[1610 ௦7 2 (68067, ௦பார்கரு 5(பஞ். 

[54ம் 22௪21: த. சுமாத்தியாயம்] 

சுவாதகந்தி 8ப222:௮27021 பெ.(.) இத்தி 

பார்க்க; 566 414 51006 110. 

[$21. 50:200/-4707/72- த. சுவாதகந்தி] 

சுவாதந்திரியம் பார்றா, பெ. (ஈ.) 

தனியுரிமை; 1166200, 11060௨10௨1௦௨6. 

“பெத்தான்.மாக்களுக்குச் சுவாதீன மப 

சுவாதந்தப ரில்லை (சி.சி. 77 77 ஞானம், 

[5/0 எசனைற் ௪2 த. சுவாதந்திரியம்/ 

சுவாதம்' 3(/1/202777, பெ.(11.) சுவாசம் பார்க்க; 

566 31/2௮. 'சஈலாத லாத,ம் மண்டுற 

(கம்பரா. கு.ம்பக. 50. 

ர$/ம 225௪2 த. சுவாதம்] 

சுவாதம்” 8பாச2௪௱, பெ.(॥.) கருவுற்ற 

பெண்களுக்கும், பிள்ளை பெற்ற பெண் 

களுக்கும் உண்டாகும், சில நோய்களைக் 

குறிப்பிடும் பொதுவான பெயர்; 9 9867௮! 
(ற 1௦ ரீனா 1௦ அசா 07௩௦0௭ 
றாவ 0 ௮1127 8௮, 



சுவாதி 

சுவாதி 8ப22) பெ.(1.) 15வது விண்மீனான 

விளக்கு விண்மீன்; 17௨ 15ம் ஈக. 

[$/. ௭202 த. சுவாதி] 

சுவாதிக்கொக்கு 8பட224/6/40/40, பெ. (ஈ.) 

ஐப்பசி நிலவு நாளில், கூட்டமாக வெளிக் 

கிளம்பும், ஒருவகை வெண்கொக்கு; 8 

5ற60165 ௦1 பூர்/46 ௦௦6 14/10 11 1870௦6 
பாம் 5 0 ௨ ஞெ ௨௦௱௦௦ா 151 
செபா கரம் வெங்கி ர்கள் ௦ 
௮0025/ 

/சுவாதி-கொக்கு/ 

[5/ம் ௪2472 த. சுவாதி] 

சுவாதிட்டானம் 22217887௮7, பெ.(.) ஆறு 

தாரங்களுள் மூலாதாரத்திற்கும் தொப்பு 

ளுக்கும் இடையே, ஆறிதழ்த்தாமரை 

வடிவாயுள்ள இடம்; 608) ௨ 081௭80 ஈட14௦ 

கோர்6ீ ஈ 16 00ஞ்/, 06501060் 85 ௮ 86 
6ூ1௮160 |௦1ப5, 811ப௪1௦௨ 80056 7704222277 
0௦௪௦௨, 06 04 ௪1௮௮77, 0.4. 

[5/7. 5020176//27௪ 2 த. சுவாதிட்டானம்] 

சுவாதீனஅடைமானம் 8ப1/20/1/72- 
27௮//772௪1/7, பெ.(ஈ.) பழக்க சத்தி (இ.வ.); 

ப5பரப௦பகரு ௦10806, ராமா[080௦ மரம் 
0085658100. 

[5/4 சமசிளிராச * த. சுவாதீன அடைமானம்] 

சுவாதீனம்! 5ப2௦1௮7), பெ.(ஈ.)1, தனியுரிமை; 
1॥06060068௭௦6. 2, உரிமை; £[94 ௦7 
00$585810. 3. தன்வயமானது (சி.சி.11,7, 
ஞானப்.); 1981 ச் 15 பாசொ ௦௫5 ௦ 
௦௦ம்0), 00. 1௦ ௦௫207௮. 

[5/4 ௪20௪: த. சுவாதீனம்] 

சுவாதீனம்” 2ப1:2010௪௱, பெ.(ஈ.) 1. ஒருவரின் 
தன் உணர்வு; 6௦18010ப51658, 81௮16 ௦7 
௦6119 0005010ப5, 0௦0010 ப6 ௦௦1401 ௦7௦165 
180ப1165. ஒருவா் சுவாகீனத்தடன் 7 மதிக் 
கொடுத்த அவணமே செல்லும். 2, உடல் 
உறுப்புகளின் வாக்கமான இயக்கம்: ஈ௦ாஈ௮| 

432 சுவா துமூலம் 

1பா௦4௦ ௦7 ॥௱ம5. புதீதி சுவாதீனம் 
இல்லாதவன். 3. சொத்துகள் ஒருவரிடமே 

இருத்தல்; 0055885100. இடத்தைச் 

சுவாதீனம் செய்து கொள்வகுற்கான உறுதி: 

முதன்மையான. 4. ஒருவருக்கே உரித்தான 

விடுதலை (சுதந்திரம்); ௮/0 ௦065ஓ14 ௭1 

1௦௱6 60 81 6856. அவள் சுவாசமாக 

நீது நாறிகாலீர்பில் உட்காந்து கொண்டாசர். 

சுவாது 5220, பெ.(1.) 1. சுவை; 19516, 12/௦ பா. 

2. இனிமை; 84/6611658. 3. ஆடாதோடை 
(தைலவ. தைல. 131); 772௪௦௮/-//பர். 

[54ம் 50201/2 த. சுவாது/ 

சுவாதுகண்டகம் 2பட200/-627282577, பெ.(1.) 

நெருஞ்சி (சங்.அக.) 008-௦. 

[546 ௮/220/2 த. சுவாகு/ 

[கள் - கண்டு 2 கண்டகம் - மூன், திர்ழசர்ஸி] 

டட ர 4 ம கத 
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சுவாதுகண்டம் 5ப/220/-6௪௭7௭௮7, பெ.(॥.) 

சுவாதுகண்டகம் (மலை.) பார்க்க; 586 

5//20/-6272202/77, 

சுவாதுகந்தி 3பச2-4௮௭4 பெ.(.) துளசி 

(மலை.) ; 5301௨0 035]. 

[5/4 5/201/-2௮7017/2 த. சவாதுகந்தி] 

சுவா துமூலம் £பா2220-14௮77, பெ. (ஈ.) கிழங்கு 
வகை; 0௮11௦1. 

[5/4 சசி த... சுவாதுமூலம்] 



சுவாந்தம் 

சுவாந்தம் 8ப/4702/7, பெ.(.) மனம் (வின்.); 
௱॥ா0. | 

[57ம் ௮2/22 த. சுவாந்தம்] 

சுவாபதேசம் 3பா22௪௦௪2௮, பெ.(ஈ.) 

உள்ளுறைப் பொருள்; 65016110 59056, ரா 

லார, 044. 1. சுவபதேச வியாக்கியானம் 

[5/4 ௮/20௪0/282 2 த. சுவாபமேேசம்/ 

சுவாபாவிகம் பச்சா, பெ.(.) 

இயல்பாய் உள்ளது; (89ம் கர்ர்ச் 15 ஈகர்பாலி, 

6௦! ௦ (ஈஊா௦ார். 

த.வ. இயல்புண்மை 

[5/ம் ௮2/2௪ 2 த. சுவபாவிகம்] 

சுவாமி 8ப277/ பெ.(ஈ.) 1. தலைவன்; 185167, 

1௦0. 2. இறைவன்; 5$பரா8௱6 6௨0. 

3. கந்தன் (திவா.); 88108]. 4. குரு; 5றர்ரியலி 

6௦6010. ஏங்கள் சுவமியுரை ” (ஒழிவி. 

சத்திநிபா. 2), 5. மூத்தோன் (சூடா.); 6108. 

6. ஒரு மதிப்புறவுச் சொல்; 18 ௦1 1250 6017ப] 

200658 0 ரஊீனா2ா௦6, ப860 85௦ ஈ ரி. 

குமரகுருபரசுவாமிகள், நாராயணைங்கார் 

சுவாமி. 7. பொன் (அக.நி.); 9010. 8. துறவறம் 

மேற்கொண்டவர்களைக் குறிப்பிடும் சொல்; 9 

1௦ ௦7 ௮007௪55 0 1106 101 85061௦5, 0௦ 

2௮00 ௦0 ௱ள சுவாமி விவேகானந்தர். 

[8/ம எகா 2: த. சுவாமி] 

சுவாமிக்கடா வகாப் சரக பெ.(ா.) 

கோயிற்கு வேண்டுதலுக்காக விடப்படும் 

ஆட்டுக்கடா (இ.வ.); [௭ 06010௦2160 1௦ 8 

(06. 

[சுவாமி] 

[6/1 பகர் 2 த. சுவாமி] 

[குள் கள் கடி கடா: வலிமைமிக்க ஆண் 

ஒிலங்கு] 

சுவாமிகாரியம் 5பகரா/கற்சா, பெ.(1.) 

1. தலைவனுடைய வேலை; 251215 

0ப511௨55. 2. வழிபாட்டுச் செயல் (நேர்த்திக் 

433 சுவாமிபோகம் 

கடன்); 611010ப8 பர/25, 95 ரப்ரி ௦7 

704/6. 

[சுவாமி-காறியம்/ 

[5/௩ வச்ரர்ர 2 த. சுவாமி] 

சுவாமித்துரோகம் 3பஅர//0/074/77, 

பெ.(1.) முதலாளி அல்லது தலைவனுக்கு 

இழைக்கப்படும் தீங்கு; 112800. 0/510/௮1டு. 

[8/ம எ/2ார்-010/22 த. சுவாமித்துரோகம்] 

சுவாமிநாததேசிகர் 2ப/ப௮7747222-0225947 

பெ.(.) 18-ஆம் நூற்றாண்டினரும் இலக் 

கணக்கொத்து, தசகாரியம் முதலியன இயற் 

றியவரும் திருவாவடுதுறை (ஆதீன)த்தைச் 
சார்ந்தவருமாகிய சிவத்துறவி; 9 88/44 

35061௦ 0௦7 (6௨ /7ய-20௪0/001௮ ராப் 16 

அபர ௦ ப. 44272-/6/4௦/10) 1 ௪22-அற௮, 

610., 1804 0. 

சுவாமிநாதன் 5பரகரட்ச2௪ற, பெ.(॥.) 

சிவபெருமானுக்குக் குரு, முருகக் கடவுள் 

(இ.வ.); 862102, 85 609010 1௦ 100 5180. 

த.வ. இறைக்குருவன் 

[8/ம எ/க௱ப்ரசரச 5: த. சுவாமிநாதன்] 

சுவாமிபிருத்தியநியாயம் 2ப/அர்தர்பற௪- 

ாற்துசா,  பெ.(॥.) ஆண்டானடிமைத் 

திறம்போல உரிமை கூறும் நெறி; 06 பஷ 

௦2 லா! 880/6, ப560 1ஈ ॥/பன்௭்0ா ௦1 

80501பர6 ௦௭510. 

[5ம் வண்ர்மா்ற்சாற்று 2 த. 

சுவ௱மிபிருத்திய நியாயம்] 

சுவாமிபேறு போசர்றகும, பெ.(॥.) 

சுவாமிபோகம் பார்க்க; 566 5ப14774229௮/77. 

[சுவாமி பேறர் 

[8/% எகர 2 த. சுவாமி] 

சுவாமிபோகம் 3ப27/4227௮/7, பெ.(॥.) 

நிலவுரிமையாளருக்குக் கொடுக்கும் துண்டு 

வாரம்: (௨.1ஈ. 0.1, 292). 6 றா௦நாா6்0% ௦ 

1௮௭௭0105 ரர்னர்ர், ஒற்கா6 ௦4 நா௦்பெ௦ ௦ ரா 



சுவாமிமலை 

0ப6 1௦ 16 ௱ராக508ா 0 6௦௨ காஉ014ரூ 

மால் நூ ௨ ௫௦4 00/80 லாம் ஈனா 

1௦ ௮ 1060 061100. 

[சுவாமி போகம்] 

[5ம் அரம்? த. சு;௱மி] 

சுவாமிமலை பச்ரட்ரஅ௮ு பெ.(ஈ.) 

குடந்தைக்கு மேற்பாலுள்ள, ஒரு கந்தன் 

ஆலயம் (சிலப். 24, பாட்டுமடை, அரும். பக். 516); 
2580278776, ௦51 ௦4 (போடவா. 

'தபோதனர்கள் சேருஞு் சுவாமிமலை வாரமும் 
பெருமாளே ” (திருப்பு, 1965). 

[சுவாமிமலை] 

[5/6 வனா 2 த. சுவாமி] 

சுவாமியம் 572777, பெ.(.) சொத்துரிமை; 
ெொளாார், எரர் ௦4 றா வடு. 

[5/6 ௭சார22 த. சுவாமியம்] 

சுவாமியார் பரந: பெ.(॥.) துறவி (உ.வ.); 
950610. 

[5/4. சுகரர்7* 2 த. சுவாமி-அ.ரிமதிப்புறவு 

குறித்த பண்ணற 

சுவாயம்புமனு 3பாஆசரம்ப-ரசாப பெ.(ஈ.) 
சுவாயம்புவமனு பார்க்க; 866 8 
202-120.  "வருசுவாயம்பு மறுவொரு 

கூறு (கூர்மபு தமோகுண, 3), 

சுவாயம்புவம் 5பஆ௪ரசபாசா, பெ.(ஈ.) 
1. தானாகத் தோன்றியது; 8611-6151 

ப 610. “சுவாயம் புவஞ் சொற்றாம் 
(காஞ்சிப்பு. அமர. 7). 2. இருபத்தெட்டு 
சிவநூல்களுள் (சிவாக மங்கள்) ஒன்று 

(சைவச. பொது. 332, உரை): ௨) ஊர் அல 
58101பா6 ॥ இவர், ட ௦14 28 
ஒ/29௮/174/77. 

த.வ. தான்தோன்றி 

[5/. /ஆம்ர்ப22 த. சுவாயம்புவம்] 

சுவாயம்புவமனு 

பெ.(ஈ.) 

21/22/7709 ப1/2-/772/7ப. 

தானாகத் (சுவயம்புவாகிய) 

434 _ சுவாரி 

நான்முகனிடம் தோஸஷ்றிய மனு; 9 [சப 6௦ 
௦1 வஷுளாமாப, 8142477042. 

ரர். 

சுவாயமி, பனு] 

5/4)/௮/770/9ப1/27/7720/ 2 த. 

சுவார்ச்சிதம் 5ப200/22/7, பெ.(॥.) தானே 

தேடிய பொருள்; 5611-800ப1511௦ஈ. 

த.வ. தன்னிட்டம் 

[5/7 50௮2 2 த. சுவரரச்சிதம்] 

சுவார்த்தம் 3பாசு்சா7, பெ.(॥.) சொந்த 

வேலை; 068 ௦8 ॥ாம்ச251. 

- த.வ. தற்கருமம் 
[84ம் ௮10922 த. சுவாரத்தம்] 

சுவார்த்தானுமானம் பசா்சாமாரக2, 

பெ.(॥.) தன்காட்சியினின்று தான் ஒன்றை 

உணருமாறு கொள்ளும் கருதல்ளவை 

(அனுமானம்) (சி.சி.அளவை, 8, மறைஞா.); 
ரீ 06 1௦ 0065 ௦8/0 0௦௨40. 

[5/6 உஅங்சரகாயா.சா௪: த. சுவாங்த்தானு 

மானம்] 

சுவாரசம் 82௪2௮, பெ.(॥.) சுவாரசியம் 

(சங்.அக.) பார்க்க; 566 8௫௪௮77. 

சுவாரசியம் 5௮௪௫௪7), பெ.(ஈ.) 1. சுவை: 

6151, 18516. 2. மனத்தை எர்த்து: விறு 

விறுப்பை ஏற்படுத்தும் தன்மை, ஈடுபாடு; 

808010॥0 ॥ர்சால51, £வ158/, 785௦1௮1௦. 

கதையை சுவாரசியத்துடன் படித்துக் 
கொண்டிருந்தார். (இ.வ.) 

த.வ. நனிசுவை 

[5/4 ௪௮௮/௪ 2 த. சுவாரசியம்], . 

சுவாரி 82 பெ.(ஈ.) குதிரை, யானை போன்ற 

விலங்குகளின் மீது அல்லது வண்டி முதலிய 

ஊர்திகளில் அமர்ந்து செல்லும் பயணம்;/106 

0 8௨0௭56, ஒல்லா, 640., 0 1ஈ 8 ஜார்06 

6. கடற்கரையில் குதிரை சவாரி செய்தான். 

[0.. 5272 த. சுவாரி] 



சுவாலயம் 

சுவாலயம் 5௮௯௮77, பெ.(7.) மூச்சு விடும் 

போது மார்பு விரிவதற்கும் சுருங்குவதற்கும் 

உள்ள கால அளவு, 146 போ2மி௦ ௦4 01121211௦1 
80 6011801100 071 (6 ௦1 வா/|6 
௦௨௨10. 

சுவாலி-த்தல் 5ப2/, 4. செ.கு.வி.(4/.) சுவலி- 

(சங்.அக.) பார்க்க;.566 51/௪4. 

சுவாலினி 5௪/8 பெ.(॥.) ஊழித் 'தீயுலகங் 

களுள் ஒன்று (சைவபூ. சந். 57); (581/௨௱.) 8 
5பஜஊால! ௦10 பாச 116 720௨௫ ௦7 
அ 

[57ம் ந்௪ர/ த. சுவாவினி] 

சுவாலை 5௮௪) பெ.(.) எரியும் தீயில் எழும் 

நாக்கு வடிவிலான நீண்ட சுடர், கனலொழுங்கு 

(சூடா.); 8௮6. 

ஏரிந்து! 
[5/ம். 02/22 த. சுவாலை] 

சுவாவி 5204 பெ.(ஈ.) 1: உண்மையானவன்; 

510616, 1ஈபர்ரர்ய றன. 'சவானவியா 

மறையாது சொல்லின்ன் (உ த்தரரா. ௮௪/0. 

727. 2. மூடன் (இ.வ.); 1001, 985 8 !6- 

020. 

[5/4 ௮/௪ம்/20072 த. சுவாணி] 

சுவான் 32, பெ.(ஈ.).சுவான்தார் பார்க்க; 

566 50/020-027 

சுவான்காரன் 3பாகா-6௮௪7,  பெ.(ஈ.) 

சுவான்தார் (இ.வ.) பார்க்க; 566 5827-02: 

/25/. ௪270272 த. சுவான்.காரன்] 

சுவான்தார் 82-27 'பெ.(.) உரிமை 

யூடையவர் (உ.வ.); 080௭, 01௦01. 

த.வ. உடைமையன் ் 

[வக]. ௧ட௮723/2 த. சுலான்தாரி,.. க் 

சுவானசக்கரம் 3//372-2௮4௮:௮71, பெ.(1.) 

நாய் கடியாது விலக்குவதாகக் கருதப்படும் 

435 

நெருப்பு சுவாலை 6110). 

சுவானுபோகம் 

சக்கரம்; 3 ஈடி514௦ 0100௮௭, 01௮60 1௦ 06 

9 0ா01601400 802151 000-646. சுவன 

சககர.ங் குக்கறைத் தடுக்கு.ம் வகைய 

(பாசோரள், 7 5: 85), 

[சுணம்-சக்கரம்] 

[5/4 ௮7௪2 த. சுவனம்] 

சுவானம் 327௮7, பெ.(1.) 1. நாய்; 00௦0. 

"இடத்தைக் காத்திட்ட சுவானம்போல் "(தாயா 

ஆசைமம்பனும், 277. 2. நாயுருவி (மலை.); ஈபி2ு 

பா. 

[52% 8/2/122 த. சுவானம்/ 

சுவானுகாரன் பபச, பெ.(.) 

சுவான்தார் பார்க்க; 596 2427-02: 

- சுவானுபவம் 3ப27ப/0202/77, பெ.(॥.) தன் 

நுகர்ச்சி (தன்னனுபவம்); ௦௦'5 ௦8 

60081௨௭0௦6, 56117-20081/20௦. “சுருதி 

குரு௨க்குச் சுயானுபவம் "(ஒரின போது? 9) 
[56ம் ௮27௮-0722: த. சுவாறபவம்/ 

1 'சுவானுபூதி 2270-2407 பெ.([.) சுவானுபவம் 

பார்க்க; 566 50/127ப/:0.20/2777. 

. சுவானுபூதிகம் 8ப27ப0:4012௮/77, பெ.(1.) தன் 

நுகர்ச்சி (அனுபவம்)யால் உண்டாகும் அறிவு 

் (ஞானம்); ௦516096 800பர௨0 1//௦ப 
0௦6'8 ௦8 ல வ/8ா௦6. “சிவானறுபவகு் 

சு றய திகமாம் ”(கி.சி.2: 94), 

த.வ. தற்பட்டறிவு 
ர். வண்ரபம்ப 2 த. சுவானுபூ தி 

சுவாுபு திகம்] 

'சுவானுபோகம் 3பர2ப029௮7, பெ. (ஈ.) 

நிலத்திற்கு உரிமையாளர் தாமே பயனடைகை 

(94/0. 496); 04601 ௨/0 01 16 651916 

இ (6 ௦0/20 ரர. 

[சவானு- போகம்] 

[$/ம் ௨27ப2 த. சுவான் 



சுவாத்தியந்தார் 

சுவாத்தியந்தார 5பாச/00/௮7227, பெ.(ஈ.) 

தலைமுறைத் தலைமுறையாக, நிலவுரிமை 

பெற்றவன் (.1.); ௦1084 ௦1 186 ௨0 
௦608௫0 (லா06 ௨௭0 ரா, 660 601வி]/ 

902160 1௦ கோக்க. 

த.வ. நிலக்கிழார் 

[5/4 அச த. சுவாத்தியுந்தார்] 

சுவி ப; பெ.(1.)1. கல்லால்; பூர்(16 110. 2. இத்தி 

(மலை.) 51006110. 3. துளசி (மலை.); 580160 

0851. 

[5/0 5பம்/7௪2 த. சுவி] 

சுவிகரி-த்தல் பாவ், 4 செ.கு.வி.(ம.1.) 
சுவீகரி-த்தல் (சங்.அ௮க.) பார்க்க; 869 

81, 

[5/4 ௮8472 த. சுனிகரி -கவீகறி-.] 

சுவிகாரம் 3௪௮௮, பெ.(॥.) சுவீகாரம் 

பார்க்க; 566 8119௮:௮. 

சுவிகை £5பஈ4௮, பெ.(1.) 1. கள் (சூடா.); 1௦00ு 

2. கச்சோ லம் (மலை.); 0808௱௦௱ ப. 

[51/:22/422 த. சுவிகை] 

சுவிசாலம் 57/23/௮777, பெ.(ஈ.) அதிக அகலம் 
(வின்.); 8080100865. 

[5/61. 50-ப784/௪2 த. சுவிசாலம்] 

சுவிசேடகன் 5/1/282௪௮7, பெ.(ஈ.) நற்செய்தி 
கூறும் கிறித்துவமத ஆசிரியன்; 648௭061161, 
௦ 4௦ 6௨௦065 0000 101705. 

[5%1. 50-715௯௪ 5 சுவிசேசகன் 5 
த. சுவிசேடகன்] 

சுவிசேடம் 21/2௮), பெ.(॥.) நற்செய்தி; 19 
00506), 00௦0 110105. 

[5/். 59௬௯௪ 5 சுவிசேனம் 5 த. 
சுவிசேடம்] 

சுவிசேடன் 552௪, பெ.(॥.) சுவிசேடகன் 
பார்க்க; 566 20/1/544௮_. 

[58ர. 

த. சுவிசேடன்] 

50-8௪ 5 சுவிசேவள் 5 

436 சுவிகிருதம் 

சுவிதி 21/27, பெ.(ஈ.) தூயநீரவர் (தீர்த்தங்கரர்) 

இருபத்து நால்வருள் ஒருவர் (திருக்கலம். 

காப்பு, உரை); 8 38௨ அள், 016 ௦7 24 
[/1772/]09474/ 

[5/ம 8ப107/2 த. சுவிதி] 

சுவீகரணம் 84௪27௮7, பெ.(.) சுவீகாரம் 

பார்க்க; 566 511௮௮7. 

[5/4 உ்னாசாச2 த. சுவீகரணம்] 

சுவீகரி--த்தல் 384௮7, 4. செ.குன்றாவி.(.) 
1. ஒப்புதல் வழங்குதல் (அங்கீகரித்தல்); 1௦ 
90166, 80080. 2. உட்கொள்ளுதல்; 1௦ 18106 
8, ॥௱ட6 6. வாசனையும் உள்ணமும் 
நீருக்கின்றி அற்நீரைச் சுவீகரிக்கிறபோக்கு 
அனதுயோல் (சி...2:9, சிவக். 
3. ஈவு(தத்துப்பிள்ளையாக ஏற்றுக் 
கொள்ளுதல்; 1௦ 80001, 85 8 5௦0. 
4. தனக்குரிய தாக்குதல்; தானாக ஏற்றல்; 
௮116 0௦0௨5 08 80௦01 வா 1068 500௨௭6, 
610. 

த.வ. விழைந்தேற்றல் 

[5/4 2/7 த. சுனீகரி 5 சுவீகரி] 

சுவீகாரபுத்திரன் 84௪-௦27 பெ.(.) 
ஈவுப்பிள்ளை; 8000160 80. 

த.வ. ஏற்பு மகன் 
[$/2. 142௪ *0 பஸ த. சுவீகாரபுத்திரன்] 

சுவீகாரம் 30௨/%௪௪௱, பெ.(ஈ.) 1. ஒப்புதல் 
வழங்குதல்; 12/00 ௦0 8900601100 85 0௨5 
வொ, 8858ர். 2. ஒருவர் மற்றொருவருடைய 

குழந்தையைச் சட்டப்படி தன்னுடைய 
குழந்தையாக ஏற்றுக் கொள்ளுதல்; 8000௦1 
௦ 8௨010. இவன் ஏன் சுவீகாரப்புத்திரன், 

(இ.௨) 
த.வ. மகவேற்பு 

[5/7 உர்னாச2 த. சுவீகாரம்] 

சுவீகிருதம் 3போர்ர்பமசா, பெ.(ஈ.) ஏற்பிசைவு 
வழங்கப்பட்டது (அங்கீகரிக்கப்பட்டது); 1787 
வர்ர 18 80060(60, 200016. 

(5/4. 24122 த. சுவீகிருதம்] 



சுவீயை 

சுவீயை £ப1ந்௮) பெ.(ஈ.) சுவகீயை (சுக்கிரநீதி, 

212) பார்க்க; 566 2௮0௮ 

[5/0 அற்: த. சவீயை] 

சுவுகம் 2ப1:/௪௮/77, பெ.(1.) மோவாய்க் கட்டை 

(பிங்.); க. 

[6/5 0பமிபர௪2 க. சுவுகம்ர] 

சுவேகம் 3ப2௮/77, பெ.(1.) உறை; 00167. 

பட்டுச் சுவேசுமொரடு..... கட்டமை சுடி” 

(00/௬௩, மகத. 7 127]. 

[5ப-ட*2422 த. சுவேகம்/ 

சுவேச்சை 2ப222௮; பெ.(1.) 1. தன்னிச்சை; 

௦065 கொரி, ரா வரி... ஈசன் 

சுவேச்சையாங் குணங்கள் மூ்றுள் ” 

(பீரமோத். 27 70). 2. எந்தக் கட்சியையும் 

சாராத நிலை; 1106081021 ௦030010216. 

த.வ. தன்விருப்பு 

[5/0 ௪12ம௦722 ஐ. சுயேச்சை] 

செயல்பாட்டைத் தானே முடிவு செய்து 

கொள்வது; தன்னளவில் கட்டுப்பாடில்லாதது. 

சுவேச்சைப்புத்திரன் 8/1200௮ட2-,0ப////20, 

பெ.(ஈ.) கணவனனுமதியின்றி மனைவியால் 

ஈவு(தத்து)ப்பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளப் 

பட்டவன்: 80 3000160 ௫ூ ௨ /௦௱௮ ௦௪ 

சொ 8௦௦௦0 மர்(௦பர் ஈனா ஈப50௦௨ா0'5 

ஊனு! 8810. 

ர். சர2மய2 றபப த. 

சுவேச்சைப்புத்திரள்] 

சுவேதகம் 2பா5௦27௮/77, பெ.(.) விளாம்பழம் 

(மூ.அ.); 40௦0-௮006 17பா். 

[5/ம். 8/2/12 2: த. சுவேதகம்] 

சுவேதகாண்டம் 5272-2722, பெ.(1.) 1 
சீந்தில் (மலை.) 9ப/௮ா௦்2. 2. வஞ்சி (மூ.அ.); 
[௮14௮-0 ௮வ௱. 

[5/0 3௪-(21022 த. சுவேதகாண்டம்] 
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சுவேதகாரி £8பர5௦22-/477 பெ.(॥.) வியர்வை 

பிறப்பிக்கும் மருந்து வலை வை. 30); 

01௮0௦16105. 

த.வ. வியாவையுண்டாக்கி 

[5/0 51/202-(2/7172 த. சுவேதகாரி] 

சுவேதகுசுமம் 8ப1202-/ப/,2ப/774/77, பெ. (॥.) 

வெள்ளெருக்கு (மலை.); (16 ஈா௮0௮. 

[545 2/2/௪-(0/5ப]1௪ 5 த. சுவேதகுசுமம்/ 

சுவேதகோளம் 8ப2௦௪-49/௪/77, பெ.(.) 

வியாவை தோன்றும் உடலுறுப்புகள்; 514/621 

04௮௦5. 

த.வ. வியர்வை நாளம் 

[$/0ம 502022 த. சுயேதபம்] 

சுவேதசம் 2ப122252/77, பெ.([.) நான்கு வகை 

உயிர்த்தோற்றங்களுள் வியாரவையினின்று 

தோன்றுவன; 51/6௮1-0௦1 (௩65, 88 (106, ௦6 

௦11௦ பா ரர 19/2/77. 

[5/8 2/202-/22 த. சவேதசம்/ 

சுவேதசாரம் 84/202-227௮/77, பெ.([.) நாணல் 

(மலை.); 16205, 3 1௮06 810 008156 01855. 

[561 2:2/24522 2 த. சுவேதசாரம்] 

சுவேதத்துவீபம் 5202-172௮, பெ.(1.) 

வெண்ணிறவுலகெனக் கருதப்படும் மகிழ்ச்சி 

யளிக்கக் கூடிய நிலம்; 14/116 [81810 6௨12௨0 

(௦ 96 16 /0110 ஒருசார். 

[9/ம் 22/௪ ௩0ம்: த. சுவேதத்துவிபம்] 

சுவேதநீர் 5ப1/202-77/, பெ.([.) (வீரியம்) விந்து 

(நன். 268, உரை); 5918. 

/சுேத.ம்-நீர] 

[8/4 8/2/22 த. சுவேதம்] 

சுவேதபித்தம் 220௪-2427), பெ.(.) உடல் 

முழுதும் வியர்வை உண்டாக்கும் ஒருவகை 

நோய் (சீவரட். 184); 8 3156856 ப80 

069914/6 050210. 

[9/1 50222-0//௪ 2 த. சுவேதம்] 



சுவேதம்' 

சுவேதம்" ௮ப//202/77, பெ.(.) வியர்வை (சூடா..); 
5௭௦. 

[5/0 ௪20௪2 த. சுவேதம்] 

சுவேதம்” 5ப1602/77, பெ.(ஈ.) 1. நீர்வஞ்சி 

(மூ.அ.); ₹0ப7-566060 பர1௦3. 2. வஞ்சிக் 
கொடி 214௮-0 வ௱. 3. மாவிலிங்கை (மலை.) 
௦%/ 9811௦ 06௨௩. 4. சுவேதசாரம் பார்க்க: 866 
5ப/1/202-5214/77. 

[$/. 251௪-29 2 த. சுவேதம்] 

சுவேதமூலம் ப622-774/277, பெ.(ஈ.) 
சாரணை (பலை.); 9பா51916-169 20 
வாமா. 

[5/0 8/5/௪2 த. சுவேதம்] 

சுவேதமூலி 3ப:௪௦௪-710 பெ.(ஈ.) தொட்டாற் 
சிணுங்கி (மலை.) ஈப௱16 ௮. 

த.வ. தொட்டாற்கருங்கி 

[5/ம் 2/2/22 த. சுவேதம்] 

சுவேதமூலை 30/602-ஈ.0/ பெ.(ஈ.) 
சுவேதமூலம் (தைலவ. தைல. 93)பார்க்க; 866 
2(/1/202-/77,/5/77. 

541. 25/௪5 த. சுவேதம்] 

சுவேதரசம் 2ப//202-/2.22/77, பெ.(ஈ.) செரி 
மானத்திற்கு ஏற்றதும் வயிற்றில் உண்டாவது 
மான, ஒருவகை நீர் (0.6); 0௨௭௭௨௦ /ப/06. 

த.வ. செரிப்பு நீர்மம் 

[5/4. 3:6௪ 4785௪ ௬. சு௦2தரசம்] 

சுவேதராசாவர்த்தம் 5ப1:202-7222/-1௮, 
பெ.(ஈ.) வெண்ணிறமுள்ள மணிவகை (வின்.): 
9 89/16 506015 ௦74 120151821ப1. 

த.வ. வெண்மணி 

[54். 25/2 17௪௦ சிஜா க... சுவேதராசா 
வா்த்தம்] 

சுவேதவராககற்பம் 2ப1:642-1:27292- 
௮0௮, பெ.(ஈ.) நான்முகனது 31-ஆம் 
ஆண்டின் 7-ஆம் நாளிறுதியில், உலதை 

438 சுவேதவாகனன் 

அழிவிலிருந்து காத்த திருமாலின் வெள்ளைப் 
பன்றி உருவேற்பால் பெயர் பெற்றதும், 
அந்நான்முகனது, 51-ஆம் ஆண்டின் 8-ஆம் 
நாளுமாகிய நடப்புக் காலம்; 11௨ போகா! 206, 
௦6119 116 814 ஷே ௦7 16 51514 462 ௦7 
1/210/77ப920, 091160 ரசா 16 வர/ர-௦௮ 
ராலி ௦4 ரப வா்௦ 865ப௱ஈ0 121 
101) 650060 16 8010 17௦0 (7 06106 
1௮1 80080 16 74 04. 

[$/4. 2/6/2-0572/7௪-/10௪ 5 த. ௬௦௨௪௮ 
ராககற்பாம்] 

சுவேதவராகம் 3:/,22-௪27௮7, பெ.(ஈ.) 
திருமாலின் வெள்ளைப்பன்றிப் பிறப்பு; 1/ரப 
ற ஈத வர்16-0௦௪7 10௮௦. 

[5/0 2/2/2-0னாமர்22 த. சுேதவராகம்] 

சுவேதவனப்பெருமாள் 541:242-0272-௦- 
ாய12) பெ.(ஈ.) 

்ரீலு(2109-ப௪ 

மெய்கண்டதேவர் 

[ச வேதவனாம்-. பெருமாரசர்] 

[5/ம 8/2/2-/2722 த. சவத வனம்] 

சுவேதவனம் 30602--7௮-7, பெ.(1.) தஞ்சை 
மாவட்டத்தில், சீர்காழிக்கு அருகிலுள்ள 
திருவெண்காடு என்னுஞ் சிவத்தலம்; 8 5ங 
8106 ஈ6௮ 5௫! 1ஈ 7வா/௦6 பெர்ரி. 

[5/1 2/8/2-/-722 த. சுவேதவனம்] 

சுவேதவாகன் 2ப1/602-2227, பெ.(॥.) 
சுவேதவாகனன் பார்க்க: 866 2//20௪- 
(2920௪7. 'சுவேதவாகனெனுதாமம் படைத்த 
ப்ரான் (பாரத. அருச்சுனன்றிர். 44), 

[5/4. 508/2-020௪2 த. சுவேதவாகள்] 
சுவ வதவாகனன் 20/0202-௦297221, பெ.(1.) 

வெள்ளைக் குதிரையை, ஊர்தியாக உடைய 
அருச்சுனன் (பிங்.): &ரிபா௮. 85 1ரோொர ௦0௮ 
16 ௦56. 

த.ல. வெண்குதிரையூர்தியன் 

[5/4 3212-0௮௪2 க. சவேகுவாகனன்] 
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சுவேதன் 2ப22௪, பெ.(.) 1. உருத்திரருள் 

. ஒருவர் (சி.போ.பா.2:3,பக். 212); 8 பகா. 

2. ஐரோப்பியன்; 1/1, பாவா. 

/5/ம. 582/2 2 த. சுவேத] 

சுவேதனை 36௦௪௦௮, பெ.(.) தன்னறிவு 

(வின்.); 5611-06106210, 586174-10041/2006. 

[5/ம் ௮1/21/2072 த. சுவேதளனை] 

சுவேதனைக்காட்சி 3ப20சர-/6/4/07 
பெ.(1.) காட்சியளவையான் அறியவரும் அறிவு 
(அபரோட்ச ஞானம்) (வின்.); ௦816௨000௨௦ 

081௦௨0 1௦0 ௦1௦5 ௦யா ௨௦௫/80௦௨. 

/சுவேதனை--காட்சி] 

[5/4 2௦21020272 த. சுவேதனை] 

சுவேதாச்சுவதரம் 8ப1:20:200/1/209/2/77, 

பெ.(1.) நூற்றெட்டு உபநிடதத் தொகுதிகளுள் 
_ ஒன்று; 81 பலா, 006 ௦1 108. 

[5ம் 52/2ஸ்௪ா22 த. சுவேதாச்சுவதரம்/ 

சுவேதாம்பரர் 8ப2ொமன; பெ.(॥.) 

வெள்ளாடை அணிந்த சமணமுனிவர்; வ 
௱6௱ஈ010௦வர5 ௦0/௨0 /ஈ ஙர்/*6, 000. 1௦ 

1ம். 

த..வ. வெள்ளாடைச் சமணா் 

[5/ம 22௪4௮70௮௪2 த. சுவேதாம்பரா] 

2000 சுவேதம்பரர் என்னும் பிரிவு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தோன்றியதாகத் தெரிகிறது. 

கி.பி. முதல் நூற்றாண்டில் தோன்றி:ப மூலாராதனை 

என்னும் பிராகிருத மொழிச் சமண நூலில் திகம்பரப் 

பிரிவிலிருந்து சுவேதம்பரர் தனிப்பிரிவினராகக் 

காணப்பட்ட செய்தி குறிப்பிடப்படுகிறது. கி.பி. 

பத்தாம் நூற்றாண்டில் பழங்கன்னட மொழியில் இதன் 

மொழி பெயர்ப்பாக வெளி வந்த வட்டாராதனை எனும் 

நூலும் இச்செய்தியைக் குறிப்பிடுகிறது. 

ஆடையெதுவும் அணியாமல் அம்மணமாகத் 

திரிந்தவர் திகம்பரச் சமணர் எனப்பட்டனர். 

மேற்கண்ட நூல்களில் தமிழ்நாட்டுக்குத் திகம்பரச் 

சமணர் வந்தபோது ஊருக்குள் வர எதிர்ப்பு 

தெரிவிக்கப்பட்டது. குறிப்பாகச் சோழநாட்டு 

எல்லையில் மக்கள் எதிர்த்தனர். மன்னனுக்கு 

இச்செய்தி எட்டியது. வெள்ளாடையை அணிந்த 

சமணத்துறவிகள் ஊருக்குள் வர மன்னன் 

இசைவளித்தான். பகல் நேரத்தில் ஊருக்குள் வர 

விரும்பியோர் வெள்ளாடை தோளில் நெடுக 

அணிந்தனர். வெள்ளாடை அணிய விரும்பாத 

திகம்பரச் சமண முனிவர் காட்டுக் குகைகளில் 

தங்கினர். இரவில் மட்டும் உணவுக்காக ஊருக்குள் 

வந்தனர். அவர்களுக்கு ஐயம் என்னும் மண் 

ஏனத்தில் சோறிட்டு வீட்டுத் திண்ணையில் வைத்த 

பின் கதவைச் சாத்திக் கொண்டனர். 

இந்நிகழ்ச்சியை "கண்டோடிக் கதவடைக்கும் மட 

நல்லார்'' எனத் திருநாவுக்கரசரும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இருட்டு நேரத்தில் குகையிலிருந்து வெளியில் 

வரும் திகம்பர முனிவர்கள் அந்த உணவை 

நின்றவாறே உண்டு செல்வது வழக்கம். நெடிய 

வரலாற்றில் சமண முனிவர்களில் ஒரு பிரிவினரை 

வெள்ளாடை அணியச் செய்த பெருமை 

தமிழ்நாட்டைச் சாரும். சுவேதம் என்பது வெண்மை. 

அம்பரம் என்பது ஆடை. திக் என்பது திசை. 

திக்* அம்பரர்-திகம்பரர்-திசைகளையே ஆடையாக 

உடுத்த அம்மணத் துறவிகள். 

சுவேலம் 85௪77, பெ.(11.) இலங்கையிலுள்ள 

ஒரு மலை; 8 ௱ா௦பாரவா ॥ ஜேோ௦ஈ. 
'இடையுவாவிணிற் சுவேலம் வுற்திறுத்து ' 
(கம்பரா. மீட 752. 

[8/5 20-௪2 த. சுவேலம்] 

சுவேலை £ப/௮ பெ.([.) சுவேலம் பார்க்க; 566 
சகா. வேலை நெடுஞ் சிலம்பின்” 
(சேதுபு இராமனருசி. 9), 

[5/% 2-௪ 2 த. சுவேலை/ 

சுன்னடி 3பரரசனி; பெ.(.) சுங்கடி (இ.வ.) 
பார்க்க: 566 50/10. 

7 

[உ ம்பர்றபனி 5 த. சுன்னடி 
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௬ுன்னத்துக்கலியாணம் 5ப//172110/-/6 

/ற்சரளா, பெ.(॥.) ஆண்குறியின் முன் 
தோலை எடுத்துவிடுஞ் சடங்கு; 066௦௫ ௦7 

னா௦பற௦810. 

சுனாயாசமாய் 3/7/22277-2, வி.எ.(௮0.) 

வருத்தமின்றி (வின்.); 814) 6956, 11/௦0 

1௦6 ௦ ஐய். 

ர [௮7-2/2522 த. சுளாயாசமாய்/] 
[சுன்னத்து கலியாணம்] 

[4 உபாாச/2 த. சுன்னத்து] 

சுன்னி 5) பெ.(1.) முகம்மதியரில் ஒரு 

பிரிவினர் (இ.வ.); 8 760106 8604 ௨௱௦௱0 

ப்பட்பபிப 115 

சுனாவணி 322: பெ.(॥.) விண்ணப்பம் 

வாசிக்கை (வின்.); 168010 ௦1 றஊ(([05, 

௦௱௱௦௱டு ௦7110141. 

த.வ. வேண்டுகோள் படிக்கை 

[4௩ யா த. சுன்னி] [(.. 5பாசி2/2 த. சுனா வணி] 

சுனி 5 பெ.(1.) பெண்ணாய் (வின்.); 01104. 

[$/ம ௮யா/2 த. சுனி] 

சுனகன் 2பாசரச2, பெ.(॥.) 1. நாய்; 000. 

2. தென்மேற்றிசை (தைலவ.); 1116 50014 51 

பெல16். சுனிசனம் 8ப/22௮7, பெ.(1.) புளியாரை 

என்னும் பூடு வகை; 446108: 0௦0-50௮. 

[5ப-/1520722 த. சுணிசனம்] 

சுனுக்கு 8பரய/6ப, பெ.(ஈ.) சுனுகி (வின்.) 

பார்க்க; 566 2ப9ப9/ 

சுனுகி 8பரப9/ பெ.(॥.) சதுரக்கள்ளி (மலை.) 

வகை: ௨ 800 01 50ப216 50பா06, 

[5/1 பான 2 த. சுணகன்] 

சுனம் 5௮), பெ.(ஈ.) வெள்ளுள்ளி (மலை.); 

9௮1160. 

[5/0 /25பாச2? த. சுனம்] 

[5/%. ௨7ப// த. சுறுகி] 

சூக்கம் 22/44, பெ.(ஈ.) 1. நுண்மை (வின்.); 

ஈரஈபம்ோ௦55, 5ப012௭௦55. 2. நுண்ணிய 

பொருள்; ஈர௱பர்்௨ ௦01௦௦1. 3. சூட்சுமம் 2 

பார்க்க; 586 50/2பாசர. 'குக்கமொடு 

துரலத்து” (திரவாச. 3:10), 4. கூர்மை; 51641, 

ரெய்டு; 80ப1னா655, 85 07 1/4௮6௦. 

சுனாசமாய் $பாசி£சா7-2 வி.எ.(௨0.) [5/4 58௭௪ 5 குஸ்மம்? த. குக்கம்] 
சுனாயாசமாய பார்க்க; 566 272/2227-௮ சூக்குமசரீரம் 24//பா£ச-2௯௮7, பெ. (1.) 

சுனாசி 5025] பெ.(1.) சுனாசீரன் (பிங்): சூட்சுமசரீரம் (ஞானா. 8,4,உரை) பார்க்க; 566 
பார்க்க 866 8729௨2, 

ட கச் $4/2ப72-2௮1772177, 5ப011௦ 0௦0. 
சுனாசீரன் பரசி, பெ.(॥.) இந்திரன் ப் 

(சூடா.); 11019. [5/ம் வாசகர் 2 குன்மச்சாரம் 2 த. 

த.வ. துறக்கக்கோ குக்கு, மசரீரம்] 

[5/4. 5பாச5/்௪ 2 க. சுனாசீரன்] சூக்குமதண்டுலம் 394ப72-12721/2/77, 

சுனாசு தபரச5ப, பெ.(ஈ.) சுனாசீரன் (வின். பெ.(ஈ.) திப்பிலி (மலை.) 1010 0600௨. 

பார்க்க; 566 8௪, [5/4. 882: /2ரர1/2] 
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சூக்குமதண்டுலை 44 ப/77௪-1202/௪] 

பெ.(ஈ.) சூக்குமதண்டுலம் (சங்.அக.) பார்க்க; 

566 544 ப/772-/2/701//2/77. 

சூக்குமதாரி 5444 17772-2௮7 பெ.(1.) வஞ்சகன் 

(யாழ்.அக.); 060 ௮1மீப! 96௭5௦. 

த.வ. கவடன் 

[8/5 5722 த. குக்குமம்-தாரி-ஜா் ஈறாரீ 

சூக்குமபஞ்சாக்கரம் £4%பச-௦௮//24 | 
௮/௮/77, பெ.(॥.) அகார, உகார, மகார, நாத 

விந்துகளாகிய ஓங்கார மந்திரம் (சி.போ.பா. 

4,1,பக். 258); (5வ//.) [உ ௱ட்௦ ஆரிவி௦ 

5. ௦0091087௨0 95 (0௨ 5ப00௨7ப௦-1ஒ(127௨0 
ராவாக, மாலி ௦12, பற, ஈக வா 

ஸர்ப்ப. 

த.வ. ஓம் 

[$/ம் ௪12-0௮702/5௮/௪ 2 த. குக்கும 

பஞ்சாக்கரம்] ் 

சூக்குமபத்திரம் 5/417௪-0௪/4௮77, பெ.(.) 

1. கடுகு; ராப5(காப். 2. கொத்தமல்லி; 

மோரலாசெ. 3. சீரகம்: போரா. 4. செங்கரும்பு; 

9 ஞ் ௦74 5ப081 0816. 

[574 2ப/கரசமர்2 2 த. குக்குபபுத்திரம்/ 

சூக்குமபராசத்தி 50/ப1/772-0௮72221 

பெ.(1.) படைத்தல் (சிருட்டி), காத்தல் (திதி), 

அழித்தல் (சங்காரம்), மறைத்தல் (திரோபவம்), 

அருள் செய்தல் (அனுக்கிரகம், என 

ஐந்தொழிலைச் செய்யும் பரையாற்றல் 

(பராசக்தி) (சி.சி.ழ, 68, ஞானப்.); ஊனு 0 

5௮/41 சர்ர் பாலித 1ஈ (௨ 5மம்ரிஎ 1௦௱ ௦4 

2-1 ப்று னா. 

[9். அபிவாசாற2-2240 5 த. 

சுக்கு மபராசத்தி] 

சூக்குமபுத்தி சமபாகம் பெ.(ா.) 

கூர்மையான அறிவு; 8॥காற பாம, 66 

ம். 

[5/4 ச்ச *6ப001/- த. குக்குமபுத்தி] 

சூக்குமை 

சூக்குமபூதம் 5/4பச௪-௦/0௭. பெ.(॥.) 

ஐம்பூதங்களுக்குங் காரணமாயுள்ள 

தன்மாத்திரை வடிவான பூதங்கள் (யாழ்.அக.); 
501/6 ஏணாள(6, இளா நற௨5 ௦ 728010௮185 

௦71176 13/2 90055ஊ7 வாளா. 

/குக்குமம்-பூ.தம்/ 
[5/5 ௪௨7௪: த. குக்குமம்] 

சூக்குமம் 2244077௮77, பெ.(॥.) 1. நுண்மை; 
ஈ௱ப்ரபர்ோட65, 8ப01௨௭௨55. 2. சூட்சுமம், 

2. பார்க்க: 866 8072077௮72. 'குக்குமங் 

கெட்டுத் தூலற் தோன்றிடா ” (அ... 447. 
3. சிவநூல்கள் இருபத்தெட்டனுள் ஒன்று 
(சைவச. 335, உரை); 8 8012ம் 58/௨ 

5௦101பாட 1" 5காவிஎர!், உ ௦14 28 

54/74/7777. 

[5/6 ௪5771௪ 2: த. குக்குமம்] 

சூக்குமவாக்கு 84/%ப772-4/2/0, பெ.(ஈ.) 

சூக்குமை (சி.சி.1: 23) பார்க்க; 566 5/4 0/77௮. 

/(சூக்குமம்-வாக்கு/ 

[5ம் சமச2 த. கக்கும்] 

சூக்குமாலங்காரம் 34/40ப7742174/2/7, 
பெ.(.) நுட்பம் (தண்டி. 63, உரை); 19பா6 ௦4 

5066௦ (ஈ மர்ர௦் 8௱ 1068 15 6மா65560 மு 

ஒப01௦ ஈர. 

[5$/ம் 2127௮௮7-(4/22 த. சூக்குமாலங் 

கரம்] 

சூக்குமி-த்தல் 88/4யார், 4 செ.கு.வி.(1.1.) 

நுட்பமாதல் (யாழ்.அக.); 1௦ 06 ஈர்ர்பம6ி, 8ப01016. 

[5/ம் ௪ம்வா?ச * த. சூட்சுமம் - சூக்குமம் 5 

சூக்குமி] 

சூக்குமை சய பெ.(ஈ.) நால்வகை 
வாக்குக்களில் எழுத்தினை பலுக்க (உச்ச 

ரிக்க)த் தொடங்கும் போது, உந்தியிலிருந்து 

எழுவதாகக் கருதப்படும் பரையென்னும் ஒலி 

(சி.போ.பா.2:2,பக். 135); 5ப116 50பா0 

0ா6066 0110 *ப॥ி பர்சாலா06, 8ப000560 1௦ 

ளா ஈவு, 006 0710பா எம்ப. 

[சுக்கும் 5 குக்குனபர 



சூக்தம் 

சூக்தம் 2402, பெ.(1.) மறையில் (வேதத்தில்) 
பல இருக்குக்கள் கொண்ட பகுதி; 4601௦ 
ஈடா. 

[5/4 50/22 த. குக்தம்] 

சூக்தி 50847, பெ.(ஈ.) ஆன்றோர்ச் சொல்; 1156 
ப118லா06. 

[$/ம் 50/42 த. குக்தி] 

சூகதோடம் $8௪2278, பெ.(1.) பெண் 
குறியில் உண்டாகும் வெள்ளைநோய்; ௭ ப1௦௪ 
ாு9வ! 5006 11 116 060௪1௮] ௦4 21௮16. 
(சா.௮க.) 

சூகம் 5௮, பெ.(ஈ.) 1. நெல் முதலியவற்றின் 
தோகை; 06810 ௦ இய ௦4 ௨ 5016 ௦9 1௦௦. 
௦21], 610. 2. ஊர்வன; 60/65. 

[5/7 50122 த. சூகம்]] 

சூகரம் 3௮௮, பெ.(ஈ.) 1. பன்றி; 100. 
“மன்னன் மாமபநில் சகர மாய" (பசோகுர, 4 
277. 2. ஒருவகை மான் (இலக். அக.); ௮9 (40 ௦4 
29, 

[5/ம 50/4௪ 2: த. கு.கரம்] 

சூகரவேதண்டம் 507௮:2-02227௪௱, பெ.(ஈ.) 
பழனி மலையுள்ள பன்றிமலைத் தொடர்: 116 
ஈ௦யாடா 806 மர் 10025 (6 2௮21 
5. 'கூகரவேதண்டனே ” (விரலிவிடு 172.2), 

சூச்சம் 802027, பெ.(॥.) சூட்சம் (இ.வ.) 
பார்க்க; 566 202277. 

[5/4 உச த, குச்சம்] 

சூசக்குரு 542292-௪பாப, பெ.(.) சமம், தமம் 
முதலியவற்றைக் கற்றுக் கொடுக்கும் குரு 
(விவேகசிந். பக். 26); 0160601017 ங௦ 
ன்ப (16 றபறரி 1 மர ண்ர்பல 67 58௱௭௮௭, 
[உவா 4௦. 

[குசகம்-குரு] 
[5/். 500-4௪5 த. சூசகம்] 

சூசகம் 54247௮), பெ.(ஈ.) 1, ஒன்று இருப்பதன் 
அறிகுறி (யாழ்.அக.); 8107, 101௦814௦, ஊச. 

44.2 சூசி' 

தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தை நிறுத்தி 
விடுவாரகள் என்பதற்கான சூ௪கங்கள் 
தென்டட்டன. 2. தருப்பை (மலை.); 830114 012] 
90855. 3. ஒன்றை உய்த்தறியும் வகையில் 
வெளிபடுத்தும் முறை; 8ப0065110, ஈர். 
அலுவலகத்தில் மாற்றம் ஏற்படலாம் என்பதை 
முதல்வா சூசகமாகத் தெரிவித்தார். (இ.௨.) 

த.வ. உன்னிப்பு 

[5/6 50021௪ 5 த. சூசகம்] 

சூசகவாயு 545௪72-02)0, பெ.(॥.) சூதகவாயு 
(சங்.அக.); பார்க்க 3/259:2-02)ப, 

[5/. ௪442-62 2 த. குசகவாயு] 
ஆ காலா ஆச. சூசகன் 242௪9௮), பெ.(1.) 1. ஒற்றன் (யாழ்.அக.); 

39), ஈர். 2. ஆசிரியன் (யாழ்.அக.); 
(6க௦1. 3. சமம், தமம் முதலிய குணங் 
களுள்ளவன்; 6180 071 ஒரு பரம்பல். 
'கூசகனாம் விவேகத்தால் (கேதா. சூ. 77), 

[5/4 50௮4௪5 த. சூசக்] 

சூசனம் 342௪7௮77, பெ.(॥.) 1. குறிப்பிக்கை; 
ர்வ 0 ரா, 0651பா௦ 610: 11016௮1௦, 

5000651100. 2. குறிப்பு; 1௦1௦, ஐமபா5ப5. 

பொர்பபிராண சூசனம். 3. திட்டம்; 800ப7909, 
6)9017656. 

மென் ௦. 
4. கூர்மை: 0ப/01655 ௦71 

[5/6 500௮7௪ 2: த. ஞூ.சனம்] 

சூசனை 54௪7௮) பெ.(॥.) சூசனம் (வின்.) 
பார்க்க; 566 85௮7௮7 

[5/0 ௪0௮722 த. சூ.சனை] 

சூசி! 505! பெ.(ஈ.) 1, ஊசி (சூடா.); 1௨606. 
“சேறுஞ் சூசியிற் சென்றது" (கம்பரா. 
௨ாலிவதை. 577. 2. சூசிகாவியூகம் பார்க்க; 
566 24/22-பந்0ர27. 3. சூசிக்கை (சிலப். 
3, 18, உரை) பார்க்க; 8566 58506௮ ௨100 
௦1 965140ப/2௦ஈ. 4. துளை (யாழ்.அக.); ௦16. 
5. மெல்லிய கறையுள்ள துணிவகை: 0௦14 ர் 



சூசி“-த்தல் 

11௨ 811065. 6. அட்டவணை (வின்.): 104, 
0891210006. 

[5/4 54/2 த. குசி] 

[த. ௪ளசி 2 5ம். 5007] 

சூசி“-த்தல் 345*, 4 செ.குன்றாவி.(3.1.) 
1. சுருக்குதல்; 10 5ப௱ரா2156, 8144௦ மார்ட். 
முன்னோர் விரியாகவைத்ததை நாள் 
குசிதிதுக் கூறினேன்” (சி.சி.2:571 சியாக... 
2. சூசிப்பி-த்தல், பார்க்க; 566 54/80. 

[5ம் ௪22 த. கூசி? சூசி] 
ந கா சி 

சூசிக்கல் 245/4) பெ.(1.) காந்த ஊசி 

(வின்.); ராவா ன'8 1௦6016, 2௦0௮55. 

[54ம் 505 த. சூசிகல்] 
ஆ ட எ 

சூசிக்கை 345/6/ பெ.(1.) நடுவிரலும் 

பெருவிரலுஞ் சேரச் சுட்டுவிரல் நிமிர, மற்றை 

இரு விரல்களும் முடங்கி நிற்கும் இணையா 

வினைக்கை வகை (சிலப். 3:18, உரை); 8 

01பா6 கார் ௦௨ ஈவா கார்ர்கெ்டண்மாம் 
௮01௬௦௨ (0016 1110 ௮16 ௦460, 116 1076 
110௮ 15-ன்0௨0 8௭0 16 0148 14௦ 81௨ 

1௦1020. 

[8/4 50/2 த. சூசிகை] 
ந ணை 4 1 

சூசிகடாகநயம் 275/௪7272-/7௮)/2/77, பெ.(॥.) 

சூசிகடாகநியாயம் (சி.சி.அளவை, 5, சிவ 566 
ந கை ௪ 

5/5/272122-0/4/௮/77. 

சூசிகடாகநியாயம் 245-/4227272-/4/4/௮/7), 

பெ.(ஈ.) ஊசி கொப்பரை இரண்டையும், செய்ய 

நேர்ந்தவிடத்துச் சிறிதான ஊசியை முன் 

செய்து, பெரிதான கொப்பரையைப் பின் 

செய்வதுபோலச் சிறியதை முற்படவும், 

பெரியதைப் பிற்படவும், இயற்றுவது தகுதி 
எனக் கூறும் நெறி; ஈறு ௦ 116 ஈ660௦ 

210 (6106, பன்னண்டு 10௨ ஜராரி்ற6 ல், 

வனா 14௦ 1405, 166 ா௨௦0்6 ௨௭0 6116, 

216 1௦ 66 ராக06, (6 ௨951 8௦/0 1751 66 

(௮ பற. 

[$. 5ஸ்/ சரச “றி 2: த. 

கசூ.சிகடாக நியாயம்] 

443 சூசிகாபைசா சி 

சூசிகம் 5489௮7, பெ.(.) ஒருவகைப் பறை 
(இ.வ.); 3 ா௦௦/8௱21௦ரு/ பரா, ௦௦௱-௦௦௱. 

[5/1 5044௪2 த... குகிகம்/] 

சூசிகன் 845720, பெ.(॥.) தையற்காரன் 
(யாழ்.அக.); 121௦. 

[5/5 54௪2 த. குகிகன்] 

சூசிகாசருமப்பிரயோகம் 245%422௮:0777௪-0- 
220244/77, பெ.(1.) உடம்பின் தோலுக் 

கடியில் ஊசி குத்தி, மருந்தைச் செலுத்துகை; 
௮ு 801 0714௦௧4700 ௨ ௱௦௨௦/ொவ! 100/0 181௦ 
(6 8ப0ப12060ப5 ([88ப6 - 140௦ சோ௱(௦ 

6௦4/௦. (சா.அக.) 

த.வ. ஊசி குத்தல் 

நாட்பட்ட கழிச்சல் வகை; 9 (0 ௦1 (சொர௦6௨. 

(சா.ஆக.). 

சூசிகாசூலை 24474-584) பெ.(ஈ.) 

சூதகவாயு பார்க்க; 566 51/0272-020/ 

[5/ம் 5422 த. குசிகா] 

சூசிகாபத்திரம் 345720௪17௮, பெ.(॥.) 

சூசீபத்திரம் பார்க்க; 566 545/-0௪14/4/77. 

[87ம் அப0420௪2 2 த. கு.சிகாயதீதிரம்] 

சூசிகாபரணம் 24520௮௮௮17, பெ.(॥.) 

மருந்து வகைகளுள் ஒன்று (தஞ்.சர.1॥,68); 9 

(௦ 60/06. 

ஒருவகைக் கூரிய அம்பு (யாழ்.அக.); 9 (80 ௦7 

5௮10 வா௦1. 

[5/%் ௪௭/௫ த. குசிகா] 

1. ஒரு வகை ஊதை (வாதம்) நோய்; 9 421௮ 

0156256 2. அத்திமரம்; 110 166 - [10ப5 

01௮௮8 (சா.அக.) 

சூசிகாபைசாசி 3452-0௮22) பெ.(॥.) 

பாகத மொழிவகை (சி.சி.பாயி. மறைஞா. பக். 

6): வார்ஸ் ௦4 6 பாகர (௭00806. 



சூசிகாவாயு 

பார்க்க; 566 5022-0201, 

[540். 50042 *பலுப? த. குசிகாவாயு/ 

மாதவிலக்கில் (சூதகம்) அரத்தம் செல்லாது, 

கருக்குழியில் அரத்தங்கட்டிக் கொண்டு கை, கால், 

கழுத்து, உள்ளங்கால் நகக்கண்களில் குத்த 

லெடுக்கும் நோய். (சா.௮௧.) 

சூசிகாவாயுசன்னி 504522-27/ப-22/ 

பெ.(॥.) 1. குழந்தை பிறந்தபின் பெண்களுக்கு 

அழுக்குத் தங்குவதால் உண்டாகும் காய்ச்சல்; 
56010 001800 (192) ௦0௦0 11 ரிய 

0ஓ0-1”பல0௮ா௮ 18/61. 2. கருப்ப வளி (கருப்ப 

வாயு)யினால் ஏற்படும் இசிவு (சன்னி); 

சொற்ப 15 8௨௱௫/51610வ] வர்ளார். 

சூசிகாவியூகம் 8752-0272), பெ. (ஈ.) 

ஊசிமுனை போல் முனை சிறுத்து வர 

அமைக்கும் படைவகுப்பு வகை; 8 (40 ௦74 
ஈரரிகிரு காஸா ற்கு 8௨6 ௦7 உ 88- 

௦160 ௦௦. “குசிசாவியடகத்தால் 
முன்னே பயமுண்டாகும்போதும் ' (மணிமே. 

77 7577, 

சூசிகை $/5௪௮, பெ.(ஈ.) 1. ஊசி: 166016. 

2. யானைத் துதிக்கை (யாழ். அக.); 6௦௮115 
மயா. 

[5/4 52/42 2: த. சூ.சிகை] 

சூசிபத்திரம் 308௪, பெ.(ஈ.) 
சூசீபத்திரம் பார்க்க; 566 248/-2௪11/௮/77, 

சூசிமுகம் 345-77ப92/77, பெ.(1.) நிரய வகை 

(சேதுபு. தனுக்கோ. 4); ௨௮1. 

[ஞசூ.சி*முகம்[ 

[561 500/5 த. சூசி] 
ஆ மம ளி சூசியம் படா, பெ.(ஈ.) சூட்டிறைச்சி (பிங்; 

௦1 ஈ6௦! ॥085160 ௦ஈ 8 8ார். 

[5/6 50/௪. 2750௪ 2 த. கு.சியம்] 

சூசிவியூகம் 281௫, பெ.(ஈ.) ஊசி 
முனை போல் முனைசிறுத்து வர அமைக்கும், 

4454 சூட்சம்" 

படைவகுப்பு வகை (சுக்கிர நீதி, 338): 8 1/0 ௦7 
0210/6-வாஷு. 

[5/ம் 5ம/-:01௪ 2: த. கு.சிவியூகம்] 

சூசீபத்திரம் 5ட்௦சர்ர்சா, பெ.(ஈ.) 
பொருளட்டவணை; 10%, 19416 ௦1 ௦௦4௨16. 

[5/ம் சமட்0சற்2 2 த. சூசிபுத்திறம்] 

சூசு 5720, பெ.(1.) செருப்பு (பாதரட்சை); 811065. 
'காலிலே சூசுகள் போடலாமா ”(கட்டபொம்மா, 
பக. 27]. 

த.வ. காலணி 

/[£. 5//௦252 த. சூசுர] 
ஆச வை 82. 

சூசுகம் 20/2ப௮/7, பெ.(॥.) 1. முலைக்கண் 

(சூடா.); 10016; ௦17106 07 8 (62(. 2. முலைக் 

காம்பு; 10016. 

[$/7. ௦02ப௮2 த. சூசகம்] 

சூசுகன் 35பரச, பெ.(॥.) வணிகக் 

குலத்தோனுக்கு, இழிகுலப் பெண்ணிடம் 
பிறந்தவன் (அருணகிரி. பு, வலம்புரி. 108); 
[61801 ௦௦ ௦7 782 21 80ம் 5ப0௮ 

ள். 

[5/4 ௪0௮௪2 த. குசுகன்] 

சூட்சக்கயிறு 8/௦௪-/-/ய பெ.(ஈ.) 
1. சூத்திரக்கயிறு, 1 (வின்.) பார்க்க; 566 
௮04147௪-/- ரம 1. 2. திரையை மேலேற்றுங் 

கயிறு; ₹006 1௦7 யர பற போர்கரா5. 
3. காற்றாடியின் குறுக்குக் கயிறு (உ.வ.); 
5110 1௪0 ௦0554186 10 வலா 3 16. 

[கு.ட்சர்-கடிறு] 

[5/ம ச்ச? த. கூட்சம்] 

சூட்சக்காரன் 50௦௪-64௮௪ பெ.(ஈ.) 

1. கூர்மையுள்ளவன்; 581(]/*ப1, 11061௦ ப5 

98150. 2. சூழ்ச்சியுள்ளவன்; ௦பரா0, அரப! 
௦௨15௦. 

[5/4 சப/ச2 த. சூட்சம்-காரான்] 
க ௬. ட னு 

௩ * ட சூடசம்' 542477, பெ.(1.) சூட்சுமம் (யாழ்.அக.) 
பார்க்க; 866 8072ப77௮ரர, 

[57ம் காச 5 த. சூட்சும்] 
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சூட்சம்” 50/௦௮, பெ.(ஈ.) வஞ்சம்; 0௨091. 

த.வ. கவடம் 

[5/ம 57122 த. சூட்சம்/ 

சூட்சம்போடு-தல 32௮7-௦020, 20 

செ.கு.வி. (1:1.) காற்றாடி பறக்கும்படி குறுக்குக் 

கயிறு கட்டுதல் (உ.வ.); (௦ 116 பழ ௦1055-5170 

1௦ பவா (எர ரக லா. 

[சூட்சம -போடி-,] 

[5/0 24/72 2 த. சூட்சமம்] 

சூட்சமகந்தம் 504/2௮/772-42722/7, பெ. (॥.) 

மின்சாரம்; 61601101. 

[சூட்சமம்-கந்தமம்] 

[5/1 5ப451772 2 த. சூ.ட்சமம்/ 

சூட்சவண்டி 304/௦2-02/4, பெ.(ஈ.) மிதிவண்டி 

((இ.வ.): 010016. 

[சூ.ட்சம்- வண்டி] 

[9/ம் 5௪: த. சூட்சம்] 

“௯ ௯. 

கொழ்சி 

் 

சூட்சவிலை 302௪-௦1௮1 பெ.(ஈ.) குறைந்த 

விலை (வின்.); 67680 0106. 

[8/1 5/௪ 5: த. சூட்சம்] 

சூட்சுமசரீரம் 20/2ப௮-சோர௮/7, பெ.(॥.) 

உயிர் ஐந்து, மனம் ஒன்று, பொறிகள் 

(ஞானேந்திரியம்) ஐந்து செயல் உறுப்புகள் 

ஐந்து ஆகிய இவற்றால் ஆனதும், உயிர் 

சூட்சுமம் 

வீடுபேற்று நிலை வரை அதனோடிருப்பது 

மாகிய உடல்; 80116 0௦0்/ 306 பழ ௦4 1/௨ 

றா, றாக, ரஙட ரிறள்வ்ஙுளா ௮௭0 

11/2 /அப௱ளர்ரு, 800000௫0 /ஙல0 
பி॥ கரலி ஊாகாமெ2ர0. 

த.வ. நுண்ணுடல் 

[9/0 ௪177௪42௮72 2 த. சூட்சுமசர£ரம்] 

சூட்சுமதசை 5/2ப/772-22.5௮ பெ.(.) அந்தரத் 
தசை முதலிய ஐவகைத் தசைகளிலொன்று 

(சங். அக.); 016 ௦4 6 7௩6 வா 56014௦75 ராம 
வா்ர்ள் (6 கொ ௦07 8 06150 (5 (1060 

67212106 1௦ 176 0௦5114/௦0 ௦7 116 றச். 

[சூ.ட்சுர/ம்-தசை] 

[5/ம் 27௪2 2 த. சூட்சுமம்] 

சூட்சுமதரிசனம் 472ப/712-02/7221௮/7, 
பெ.(1.) 1 நுட்பமான அறிவு (யாழ்.அக.); 0ப/0% 

௦6ா062110, ௮0பர8௦55, (68 1616௦1. 

2. அகக்கண்; 00௦ப11 1510. 

[5/ ௮ப7772-40782722 த. சூட்சுமதரிசனம்] 

சூட்சுமதரிசனை £42ப/772-0௮/7/227௮௮2) பெ.(1.) 
சூட்சுமதரிசனம் (வின்.) பார்க்க; 8566 

8(/10(/77.2-02/7.52/74177. 

[5/0 சபிவாச 2 த. குட்சுமதீசனை] 

சூட்சுமதிருட்டி 842077௪-பரய1 பெ.(ஈ.) 
சூட்சுமதரிசனம் (யாழ்.அக.) பார்க்க; 866 

60ப//772-02/752/02/77. 

[5/% ச்வாசாம்ப/2 த. குட்சுமதிரட்டி/ 

சூட்சுமபுத்தி 2யாச-ம்ப்் பெ.(ஈ.) 

சூட்சுமதரிசனம், 1 (உ.வ.) பார்க்க; 866 

872ப//772-02/754/74177, 1. 

[5 சமிலாச *0ப00/ த. சூட்சுபடுத்தி/ 

சூட்சுமம் 24/20/77௮/77, பெ.(ஈ.) 1. கண்ணுக்குப் 

புலப்படக் கூடியதாக இல்லாமல், நுண்மையாக 

இருப்பது, நுண்மை; ஈர்ாஈபர்6ா655, 11161255, 
06|1௦281௨௭655. 2. பருமைப்பொருளின் 

நுண்ணிய வடிவம்; 16 5ப016 10௱ 01 8 



சூட்சுமாவத்தை 

0௦5561 ௦01௦௦. 3. அறிவுக் கூர்மை; 5பம்ரிஞு, 

30ப18655, (66655, 85 01 466௦4. 

4. நுட்பமான கூறுபாடு; 0, ௱லவிா-8ரரா0 

௦ாற௱௦்றி6, ராமலி ர். கணக்கின் 

கூ.ட்சுமெல்லாம் நன்கறிநதிருசகிறான். 

5. திறமை; 51611, லட்சு, ॥ாரவபாடு. 

6. விழிப்பு; கொடரபிா855, ௦பா5060140. 

நான் இல்லாத சமயத்தில் நீ குட்சுமமாபிரக்க 

வேண்டும். 7. சூழ்ச்சி; போரு, வரீபா 655. 

அவளைச் சூடசுபமாயமக் கெடுத்து வம் டாக். 6. 
வழிவகை, சூழ்ச்சி 06/06, றாவ, 
6)060121. கசூட்சுமத்தால் எதையம் 
முடிக்கலாம், தங்களைப் பிரிப்பதர்கான 
சூட்சுமம் து என்பதை உணரரற்து 
கொண்டான். 9. சிறுமையானது; 8௫10 
51/97 ௦ ஈவார். 10. சுருக்கம்; 

௦௦15816855. உபதியாசதிதைச் சூட்சும 

மாகச் செய்தான். 11. சிக்கனம்; 141. சூட்சம 

மாகச் செலவ/செப், 12. சுருக்க வழி; 51017-௦பர். 

சூட்சுரத்திலை மோட்ச 2, 

த.வ. உள்ளாப்பு, அகமம், நுண்மம் 

[5ம் 5மவ17௪2 த. சூட்சுமம்] 

சூட்சுமாவத்தை 50/2ப772௪//௮) பெ.(ஈ.) 
நுண்துகள்களாலான உடலில், உயிர் நிற்கும் 

நிலை; 81916 ௦4 )ங௮ற ௦ (ஈ்ர0பகி| 500! 1ஈ 
5ப016 ௦௦0. 

த.வ. நுண்மநிலை 

[5/0 54677௪ *2025/7.22 த.சூட்கமாவத்தை] 

சூடாலம் 5$424/௮/7, பெ.(ஈ.) தலை (யாழ்.அக.); 
1680. 

[5/ர். 21222 த. சூ.டாலம்] 

சூணாவயிறு 2222-0௯40, பெ.(ஈ.) பெருவயிறு 

(உ.வ.); 001-௦௮1 

த.வ. பானை வயிறு 

[5/6. 5722 த. சூணா] 

சூத்தி 3048 பெ.(ஈ.) செருப்பு (இ.வ.); 51095, 
51100 615. 

[ பீ. 244/2 த. கூத்தி] 

440 சூத்திரதாரி 

சூத்திரக்கயிறு 34472-/-4ாரய, பெ.(ஈ.) 

1. பாவையை இயக்குங் கயிறு; 0பழ06!-ஊாா0. 

2. பையின் சுருக்குக் கயிறு; 0பா56-510. 

3. காற்றாடிப்பட்டத்திற் குறுக்கே, தொய்வாகக் 

கட்டப் பட்டிருக்கும் கயிறு; 0070 1160 1௦ 

5போ£ 6 ௨0பரிட்ர்ப௱ ௦7 8416. 4. மந்திரஞ் 

சொல்லும்போது அதன் தொகையை விரலிற் 

சுற்றி அறிதற்கு உதவுந் தவக்கயிறு (உ.வ.); 
5149 1௮/75120 10௦பா0 ௨ 106 101 (60 
௦௦பா! ஈ றாஷுஎ. 

[5/7 உரச த. சூத்திரம்] 

சூத்திரக்காரன் £₹0/42-/6/20, பெ.(॥.) 

1. நூலை நூற்பாவடிவமாக(சூத்திரமா க) 

இயற்றிய ஆசிரியன்; 801௦7 ௦7 8 1௪91156 

1 51௨ 10. 2. அறிவுக்கூர்மையும், 

பொறியியல் நுட்பமும் கொண்ட வேலைக் 

காரன் (வின்.); 1102110ப5 0௦ 0போ௦ப5 அரு; 

வா. 

[5/0 50/42 2 த. சூத்திரம்-காரன்] 

சூத்திரச்சி 804272201 பெ.(11.) இழிகுலத்தில் 
பிறந்தவள்; 8 ௦௮ ௦7 5042 08516. 

[5/1 8001௪2 த. சூத்திரச்சி] 

சூத்திரதார் 5472௦22:; பெ.(7.) சூத்திரதாரன் 

பார்க்க; 866 £0//72-02272/ 

சூத்திரதாரன் $ம௪-7௫௪0, பெ.(ஈ.) 

நாடகத்தை நடத்துவோன்; 81909-ா3௮1௮0௦. 

[5/1 ௪00௪௦17422 த. சூத்திரதாரள்] 

சூத்திரதாரி 2472-22 பெ.(ஈ.) 1. பாவையை 
நூல்கொண்டு ஆட்டுவோன் (சி.சி. 4, 4, 
சிவாக்.); ௦6 4௦ ௦௦015 16 ப00€!- 

51100, ஐபழறஊ-றாகா. 2. சூத்திரதாரன் 

பார்க்க; 566 802-22௮. கபட நாடக 

குத்திரதாரி, 
த.வ. கிள்ளாடி 

[5/7. கப்ர் 5 த. குத்திரம்-தரரி தாரன் 

தாரி] 
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சூத்திரநாகம் 8௪2-27௮, பெ.(ஈ.) 

நல்லபாம்பு வகை; 8 860185 07 ௦௦018. 

[குத்திரம்- நாகம்] 
[5ம் 50722 த. குத்திரம்] 

சூத்திரநாபி 0072-7291) பெ.(॥.) வச்ச 

நாபிவகை (மூ.அ.); ॥60-101/6760 81௭(6- 

/000, ஈா.5., சபரி கறக ௨. 

[5/0 5012-720/4 2 த. சூ.த்திரநாப] 

சூத்திரநாவி 54472-/7721 பெ.(.) சூத்திரநாபி 

(பதார்த்த. 1058) பார்க்க; 886 24472-/740/ 

சூத்திர நிலை பெ.(॥.) 
ஆற்றொழுக்கு, அரிமாநோக்கு, தவளைப் 

பாய்த்து, பருந்தின்வீழ்வு என நால்வகைப் 

பட்டதாய் நூற்பாக்கள் ஒன்றோடொன்று 

பொருளால் தொடர்ந்து நிற்கும் நிலை (நன். 19); 

008111௦ ௦7 525 ॥ஈ 8 1681156 95 16 

போற ஐர்ரஜ்றி6 ௦74 ார்சாறான2்0, ரிபொ ரா 

ஈபராட்னா, ங12., கர/ப/40 ௮27 2000 

21/2/0௦-02)//// 2௮ பாப்-பப 

5ப/1//2-/7//2] 

த.வ. நூற்பா நிலை 

[51ம் உப த. சூத்திரம்] 

சூத்திரப்பதுமை 244/2-0-0௪014/77௮, பெ.(0.) 

சூத்திரப்பாவை பார்க்க; 566 3/4472-0-02௮' 

த.வ. நூற்பாவை 

[5/4 ௮22 த. குத்திரம்/ 

சூத்திரப்பா 2ப7472-2-02, பெ.(॥.) இலக்கணம் 

முதலியவற்றை இயற்றுதற்குரிய நூற்பா 
வகவல்: 9 10 ௦7௮/௮ ள் 6, 6250601௮11 

௭0/60 ஈ ௦85510௮ 8௮௭5. 

த.வ. நூற்பா 

[5/ம் சபர் த. சூத்திரம்-பா] 

சூத்திரப்பாவை 4072-0௦-0௮) பெ.(.) கயிறு 

முதலியவற்றால், ஆட்டப்படும் பாவை, பழச் | 

௫௦/௨0 இர ஊ்ரா05 ௦ ௦06 ௦௦ர்/8௩06%. | 
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"நன்னாரிற் பூட்டிய சூத்திரப்பாவை"' 

(பட்டிணத். திருப்பா. திருவே. 4). 

[5/1 5022 த. குத்திரம்/ 

சூத்திரப்பிரதிமை 34472-0-0/2077௮) 

பெ.(॥.) சூத்திரப்பாவை பார்க்க; 896 2144/௮- 

2-0 

[5/7 அபர்ச0/207122 ௪. குத்திரப்பிரதிலை/ 

சூத்திரபிடகம் 28/72-0/7272/77, பெ. (ஈ.) 

திரிபிடகம் மூன்றனுள், நூற்பாவடிவமான பகுதி 

(மணிமே. 26, 66, உரை); 8 010ப ௦4 3ப00154 

$0£01பா55, 85 39 025161 ௦7 எ0௦ர5ரா5, ௦06 

௦1 1/70/042/77. 

[5/ம சயர்2740//௮422 த. கூத்திரபிடகம்/ 

சூத்திரபுட்பம் 5/4/72-,2ப/0௮77, பெ.(1.) பருத்தி 

(மலை.); 1018 ௦௦௦0-01௮1. 

[5/ம 5002-0502 த. குத்திரடட்பம்/ 

சூத்திரம் 20444௮/77, பெ.(1.) 1. பஞ்சுநூல் (சூடா.); 

(16280, ய். 2. இயந்திரம் (சூடா.); 

ரால௮ாராடி, வாளாா6, க்கா, 800 1ஈ ௮ 

ஈச. 'முன்பமில் சூத்திர மிதுிவென ” 

(கம்பரா. கார்மூக. 8. 3. சூழ்ச்சிவேலை 

(வின்.); 1106110௦05 ௦௦4148106, நப2216. 

4. சூழ்ச்சி (வின்.); 5112819021, ௮ரமிப! (106, 

சாயரி௦6. 5. கமுக்கம் (இரகசியம்) மறை 

பொருள் (சங்.அக.); 580161, ஈ$51று. 

6. சில்வகையெழுத்திற் பல்வகைப் பொருளும் 



சூத்திரயாப்பு 

செறிந்து விளங்க அமைத்து முடிக்கப்படும் 

யாப்பு (தொல். பொருள். 481); 517, 

90௦718. 7. நூற்பா வடிவில் இயன்ற நூல்; 

(721156 [ஈ 50 5௫16. வேதாந்த சூத்திரம். 

8. பெயாச்சூத்திரம் முதலிய அறுவகைப்படும் 

நூற்பாக்கள் (யாப். வி. பாயி. பக். 11); 501௪, ௦4 
51% 1005 412., 920-20௮, ப0- 

211727, ப/௮00/௮-02110/2/77, 10/241772-௦- 

2ப/1//2/77, 12/2-0-0ப10/72/77, /720202-0- 
00/11/7217. 

[5/8 ௪௮ 5 த. சூத்திரம்] 

சூத்திரயாப்பு 04௪-2௦௦, பெ.(ஈ.) 

சூத்திரப்பா (திவா.) பார்க்க; 866 807772-0-02. 

[குத்திரூம்-பாபப்ப] 

[5/6. 5௪2 த. சூத்திரம்] 

சூத்திரரறுதொமில் 50/7௮--௮ப-/௦/0 பெ.(ஈ.) 

ஆரியா மேலாண்மையால் பிரிக்கப்பட்ட 

தொழில் வகை. ஆ (பசு)காத்தல், பொருளீட்டல், 

பயிரிடல், நூல் ஓதல், ஈதல், பயன்தரக் கூடிய 

பல தொழில் செய்தல் என்ற கடமைகளுக்குரிய 

(சூத்திரர்) அறுவகைத் தொழில் (சூடா.); 50 
000ப0௨1015 ௦1 6 50௮ 02516. 

[5/8 882722 த. சூத்திரா] 

சூத்திரவிருத்தி 0௪-ம்! பெ.(ஈ.) 
தொல்காப்பியம் முதற் நூற்பாவிற்குச் 
சிவஞான முனிவர் எழுதிய விரிவுரை: 3 
ுர௱ாவு 00 16 154 உத 1 
7௦940௫ ௫ 812827௪-7பாக்சா 

[5/6 ௪ப42717007/2 த. சூத்திரவிருத்தி] 

சூத்திரவீணை 272-09௪ பெ.(ஈ.) வீணை 
வகை (சங்.அக.); 8 14ஈ0 ௦71 8410௨0 
பார், பே. 

[5/4. பரச த. குத்திரம்] 

சூத்திரவுருவம் 5747௪-/-பாயாசா, பெ.(॥.) 
பொம்மலாட்டத்தில் ஆடும் பாவை (யாழ்.அக.): 
ப்ட் ॥ 2௦௦௮-௪112. 

[51/0 ௪பர௪2 த. சூத்திரம்] 
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சூத்திரன் 

சூத்திரி” 

504/2, பெ.(॥.) 1. ஆரியர் 

வரவுக்குப் பின் வகுக்கப்பட்ட நான்காம் 
குலத்தோன் (பிங்,); 06780 ௦7 146 1௦பாம் ௦ 

18/65! 0716 010108! 025165 ௦116 [1100 ப5 

21121 ௨ பேலா ௦4 உக்க. 2. புட்பராகம் 

(வின்.); (0022. 3. ஒளிமணி (வைடூரியம்) 

(வின்.); 0215 06. 

ப 

[9/ம் சரச? த. சூத்திரன்] 

சூத்திரன்? 54/72, பெ.(ஈ.) தச்சன் (அக.நி.); 
௨0௭. 

[5/0 5847௪ 2: த. சூத்திரன்] 

சூத்திரன்? 880௪, பெ.(ஈ.) முப்புரிநூ 
லணிந்தோன் (யாழ்.அக.); ௦1௦ ௭௦ ௨௮15 (௦ 

1016 0010 ௦ 14௨ 880160 1230. 

[5/6 50022 த. குத்திரன்] 

சூத்திரி'-த்தல் 588, 4 செ.குன்றாவி.(.(.) & 
4 செ.கு.வி. (41) 1. இலக்கண முதலிய பொருள் 

பற்றி நூற்பா செய்தல்; 1௦ ௦051ப௦4 501185 

௦ 801 185௨ ஈப!65, 95 ௦7 வாற. 

2. பொருளடங்கக் கூறுதல்; 1௦ 06 800௦1751௦ 
॥ 665510, 6மா658 1॥ €ற[0௮ா6. 

'குத்திரித்து நடத்தவிற் குத்திர பெனப்படிம்” 
(யார. 24] பாபி பகு, 72) 

[5/0 சபர்௪2 த. குத்தி] 

சூத்திரி* 2847) பெ.(ஈ.) எந்திரப் பாவை 
முதலியன இயக்குவதில் வல்லவன்: பறற - 



சூத்திரிகன் : 

௱௮ா, ௱டாலா/6. 'குத்திறிரீ யதுவல்லை 

(ர£ரி011. 27: 702, _௫0.. 

[5/0 பரா த. குத்திரி*] 

சூத்திரிகன் 4042௪, பெ.(॥.) பாவை 
முதலியவற்றை ஆட்டுபவன் (சி.சி.4: 24, 

சிவாக்.); பழ -றா. 

[5/0 507422 த. குத்திரிகள்] 

சூதகக்கட்டு 80222-/:/௪//0, பெ.(.) 

மாதவிடாய் உரிய காலத்தில் வெளிப் 

படாததால், ஏற்படும் நோய்; 8௱௨௱௦௱॥06௮, 

[3]/பா6 0 8ப50ன060 ரிய 01 16 0௭565. 

த.வ. தீட்டுக்கட்டு 

[5/0 ௪1௮4௪2 த. குதகம்] 

சூதகக்கிராணி 20272-/-/72/ பெ.(॥.) 

மகப்பேறு காலத்தில், வயிற்றில் காற்றுக் கட்டிக் 

கொள்வதனால் உண்டாகும் ஒருவகை நோய் 

(வின்.); 3 015299 ௮11800 சொரி டர் 0ப6 

10 10௦1 ரிக1ய/ வடு. 

த.வ. தீட்டுவளிநோய் 

[5/4 5ப//சமுல௮/? த. குதகக்கிறாணி] 

சூதகங்கா-த்தல் 54227௮/192-, 4 செ.கு.வி. 

(4!) குடும்பத்தில் பிறப்பிறப்புகளால் நேரும் 

தீட்டினால் (ஆசெளகத்தை) மேற்கொண்டு 

பிறரோடு கலவாமலிருத்தல்; 1௦ 005613/8 

0௦1 பர். ௫ 1 ஒஷாரா9 ௮௦௦7 7௦௱ 8098ஷ், ௫/ 

201௮10 11௦0 580, 610., 21161 8 911110 

௦ 06௮1 ॥ஈ ௦0௦5 18. 

த.வ. தீட்டு காத்தல் 

[5/7 54௪2 த. குதகம்] 

சூதகசத்துரு 3807௪-சர்பாம, பெ.(॥.) 

மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படும் காந்தமேற்றிய 

இரும்பு (சங்.அக.); 20ல் 560 ௦, ப560 

ஈஉரிாலடு 

ர் 5/6 5242-2௪ ப/2 த. கூ.தகசத்தரு] 
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சூதகபாத்தியம் 

5/2242-2210 பெ.(॥.) 

மாதவிடாய்க் காலங்களில், உண்டாகும் ஒரு 

வகை (சன்னி) நோய் (சீவரட்.); 8 1/0 ௦4 

ரறு5(618, 8 0156986 01 ரள பேரா 16 
0௦1௦0 ௦4 ற் ப2௦. 

க.வ. தீட்டு இசிவு 

[9/ம் சை * சற் த. கு.தகசன்னி] 

சூதகசூலை 3022-804௮) பெ.(1.) சூதகவாயு 

பார்க்க; 866 547272-12)0/. 

[5/ம் ௪௮௪2 த. குதகம்/ 

சூதகண்டகி 24௪-42௪] பெ.(1.) உறைப் 

பானவுப்பு (சங்.அக.); 81 ௮௦10 5௮1. 

சூதகப்பாண்டு 50272-0-௦27 பெ. (॥.) 

மாதவிடாய் அதிகரித்தல் முதலியவற்றால், 
அரத்தங்குறைந்த பெண்களுக்கு உண்டாகும் 
நோய் வகை; 0166 810655, ௫1/010816. 

[சூதகம் பாண்டு] 

[9/0 ௪124௪ 2: த. சூதகம்] 

சூதகப்பெண் 540572-0-02/, பெ.(॥.) மாத 
விலக்கான பெண்; 9 18௦0௭ ஈ॥ ௱ஊளா5௦5 ௦ 

01005. 

த.வ. தீட்டாளி 

(சூதகம் 4 பெண்] 

[5/7 51422 த. குதகம்/ 

சூதகப்பெருக்கு 2ப/22972-2-22/0/440, பெ.(॥.) 

அரத்தப்போக்கு அதிகம் உள்ள மாதவிலக்கு 

நோய்; ராஊா௦ா90/9, 065516 
ஈவா பகி. 

த.வ. பெரும்பாடு 

[5/ம் ௪௮2 த. குதகம்] 

சூதகபந்தம் 8/0௪9௪-027107, பெ.(॥.) 

சூதகக்கட்டு பார்க்க; 596 2/042- (2170 

[5/0 5122 த. கு.தகம்] 

சூதகபாத்தியம் 242292-,04/1/௮/77, பெ.(ஈ.) 

பிறப்பு இறப்பு நிகழ்ச்சிகளைக் கொண்டாடும் 



சூதகம்" 

படியான நெருங்கிய உறவுமுறை (மதி. ௧. ॥, 79);. 
16€8ா16$5 071 7121105410 8211௦ 
0௦56௩௨௮௭06 01 ற011ப4௦ ௦0 0008806 ௦1 
டார ௨0 02844. 

[$ே். 

குதகபாத்திபப்! 
சூதகம்" 542௪9௪, பெ.(ஈ.) 1. பிறப்பு (பிங்); 

௦11. 2. மாதவிடாய் விலக்கம் (பிங்.); 
ோற௦வ றறயாாடு ௦4 8௨ ௫௦௱௮ 100 

ளப. 3. உறவினர்களின் பிறப் 

பிறப்புகளிற் காக்கும் தீட்டு (சூடா.); 

ோ£ாா0/வ! பா௦6வா658 1௦ மர் ௦ 

ழ் ௭௱0௱0 [6814015. 4. இறப்பு நிகழ்ந்த 

வீட்டிற்குட் செல்லுதல், இறந்தவரின் உடலைத் 

தொடுதல், தீண்டத் தகாதோரை, 

நெருங்குதல் முதலிய தீச்செயல்களால் 
நிகழும் தீட்டு (வின்.);: 0612௱௦14! 0௦11ப(௦ஈ, 
பெ£ 1௦ 1508111806, 100௦10 8 001096 0 
210855, 10ப040 ௦16 ௦04 10 08516 0 
ஊரா 8 ௱௦பாாா0 0ப96, 61௦. 

த.வ. தீட்டு 

[$/4. 5024௪2 த. சூதகம்] 

சூதகம்” ௮402774177, பெ.(7.) 1. மாமரம்; 0௦ 
166. “சூதகம் வாழைகள் சூழ்” (திஸ். 
பொர்புதி. 4:27. 2. சிறுகிணறு (சங்.அக.); 
8௮! வவ. 

[5/1 ௦0212 5 த. சூதகம்] 
சூதகம்” 52027௮, பெ.(ஈ.) முலைக்கண் (பிங்; 

10016. 

[5/1. 200022 த. குதகம்] 
சூதகமலடு 044௪9௪-௱௮௪7ப, பெ.(ற.) 

அறுவகை மலட்டில் ஒன்று (சங்.அக.); 
௦ாஊா655 0ப6 (௦ வாள் ப] 01500௪, 
006 ௦7 50% ரப. 

த.வ. தீட்டு மலடு 

[5/1. 51௪ 2: த. சூதகம்] 

சூதகமுட்டு 3007௪. 1ப//ப பெ.(ஈ.) 
சூதகக்கட்டு (வின்.) பார்க்க; 596 572:292-/- 
[72/72 

௪/2 ற்காக த. 
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[குதகம்-முட்டு] 
[5/5 ௪௭4௪2 த. குதகம்] 

சூதகவலி 540272-0௮/ பெ.(ஈ.) சூதகசன்னி 

(உ.வ.) பார்க்க; 566 540242-820/ 

[கு.,சக/4--வவி] 

[5/4 2/௪ 2 த. சூதகம்] 

சூதகவாயு 58292-//ய, பெ.(1.) மாதவிடாய்க் 

காலத்து காற்றுப்பிடிப்பு மிகுதியால் உண் 

டாகும் நோய்வகை; ந8ர£ர்ப[ ஈனப், 

செொள்ார௦௨௦. 2. சூதகசன்னி பார்க்க: 
566 500202-52117/ 

[5/4 501௪4௪ 1/2 த. கு.௪௨ாய/] 

சூதகவெட்டை 3/0272-/6//51 பெ.(ஈ.) 

மாதவிடாயில், வெள்ளை காணும் நோய்: 1/6 
௱ான்பல 0150287106, 8 0186956. 

த.வ. தீட்டுவெட்டை 

[5/6 51-22 த. சூதகம்] 

சூதசங்கிதை 30௪-2௮/19/4௮) பெ.(ஈ.) 
வல்லூர்த்தேவராசப்பிள்ளையால் தமிழில் 

_ மொழிபெயர்க்கப்பெற்றுச் சிவநெறி முதலிய 

வற்றைப் பற்றிக் கூறும் நூல்; 8 11691156 ௦ 
581/8௱ 691008 றா801106, 1வாவி9160 1 

ரரி ௫6756 ரா௦௱ காவ ந வள 55௮ 

௦1/௮1 ௦4 14/௮6. 

[5/4 54/2-௪ரர்/(2 5 த. குதசங்கிதை] 

சூதசத்துரு 5/02-22சய/ய,  பெ.(ஈ.) 
இதளியத்தைக் (இரசத்தைக்) கொல்லும் 
பொருள்கள்; ஈ60101085 0 ௨16. வே02016 
2 விராட ௦ ௦4 ாக[56 1 6பரா418॥0, 1116 
616006 ௦4 ஈ௱ச£௦பரூ. (சா.அக.) 

[குதகம் - சத்துரு] 
சூதசாரணை பெ.(ஈ.) 

இதளியத்தைக் (இரசத்தைக்)- கட்டிச் 
சாரணையேற்றுகை; ரகர (06 
௦0050104160 ஈ௦பாகி! வரி. 

5/0224121௮/ 



சூதசாலை 

சூதசாலை 5/02-2௮௮ பெ.(1.) மடைப்பள்ளி 
(யாழ்.அக.); 1602, 20 10 0௦0140. 

[கூ.த.ம் சாலை] 

[5/1 50225 த. சூதம்] 

சூதசிந்தூரம் 822-2௭௪, பெ.(.) 
இதளியச் (இரச) செந்தூரம் (மலை.); 9 40 

௦1 ஈய! 0௦08061௭ றா860வா60 1௦0 

ஈஎபேரு. 

[56ம் அபசரக/7272 2 த. கூகுசிந்தரரம்] 

சூதசெம்பு 2425-2277, பெ.(॥.) இதளிய 
மாற்றத்தால் (இரசவாதத்தால்) ஏற்பட்ட செம்பு; 

8/௦0௭/0௦ 0000௨ 081460 1௦ 

லாய். (சா.அக.) 

[சூதம் - செம்பு] - 

[5/4 ௪72௪ : த. குதம்] 

சூதசோரசெந்தாரி £022-20/2-22/72147 

பெ.(1.) இதளியத்தையும், சோர நஞ்சையும் 

(இரசத்தையும், சோரபானத்தையும்) செந்தூர 

மாகச் செய்யும் நாகதாளி; 8 லா 1௭ 15 

0802016 ௦1 0௦௩110 ஈசா௦பரு 5008 

258/௦ ௮00 41௦ 720. (சா.அக.) 

/சூதம்--சோர.ம் - செற்துரரி] 

சூதத்தைத்தூளியாக்கி 20/0௪/0420 
பெ.(॥.) இதளியத்தைத் (இரசத்தைத்) தூளாக 

செய்யும் மருந்து; ஈடு பர ௦80216 ௦1 (பாரா 

பேரு 1௦ 8 00044. (சா.அக.) 

சூதத்தைப்பொன்னாக்கி 342௪/-2- 
22௦/774/7 பெ.(1.) நாகநஞ்சு (சங்.அக); 8 

டா602160 ௮580. 

சூதநதி 5402-7௮௦7 பெ.(.) ஆன்பொருநையாறு 

(பிங்); 11௨ ன ௮7772020௦7 

[5/7 201௮-௪௦72 த. சூதநதி] 

சூதநோக்கல் 8௦4௮) பெ.(.) 

சூதவஞ்சனம் (சங்.அக.); 566 5405-0- 

/3/2/7௪/77. 

451 சூதராட்சசன் 

சூதபாடாணம் 5022-0222, பெ.(ஈ.) 

வைப்புநஞ்சு வகை (மலை.); 3 றா680௮160 

21580. 

[5/0 502740220௪ 25 குதபாஜாணம் 2 த. 

கு.தாடாணம்/ 

சூதம்! 5202), பெ.(1.) 1. பிறப்பு; டார். 'சூதநல் 

ரி மங்தலதி தொழில்” (பரிய. 

திருஞான; 70743), 2. இதளியம் (சூடா.); 0ப1௦% 

511467, ராறு, 

[5/0 50122 த. குதம்] 

சூதம்” 32227, பெ.(.) 1. மாமரம் (பிங்); 20௦ 

126. 2. தேமா; 86661 றாகா00௦. 3. புளிமா 

(மலை.); 00 0ிப௱. 4. பவளமல்லிகை (மலை.); 

0௦018 /85௱॥6. 

[5ம் 20122 த. சூதம்] 

சூதம்” 28௦௮7, பெ.(॥.) சூது (சூடா.); 98/0. 

[5/ம் ஸ்ம்ர்22 த. குதம்] 

சூதம்போர் 542271-22, பெ.(.) சூதுப்போர் 

(தொல். எழுத்து. 417, உரை); 9௨00, 

0015106160 85 9 0௦465[. 

[குதம் போர] 

[5/5 பர/ப1/22 த. சூதும்] 

சூதமணி 2302-/7727/ பெ.(.) ஒருவகைக் கட்டு 

மருந்து (தஞ். சர. ॥1/, 76); 8 ௱௨0(௦151। 

றாஜ். 

சூதமுனிவர் ௪-பாக்க, பெ.(£.) 

வியாசருடைய புகழ்பெற்ற சீடரும் இருடி 

களுக்குத் தொன்மங்களைக் (புராணங்கள்) 

கூறியவருமான முனிவர்; 116 [62ப160 01501016 
௦18 ௮0 ஈவாச(0ா ௦4 2பா8025 (௦ 16. 

(குதம்-மூனிவா] 
[5/ம் 5௪2 த. குதம்/ 

சூதராட்சசன் 34௪-/2/2௪2௪, பெ.(.) 

பொன்னம்பர் (யாழ்.அக.); 9 10 04 8௱ட்௭. 



சூதவஞ்சனம் 

சூதவஞ்சனம் 8/22-/-௮2௮7, பெ.(ஈ.) 

நீலாஞ்சனக்கல் (வின்.); 5ப!றா/06 ௦1 

ஊறு. 

சூதவெண்ணெயிறுகி 5422020279 

பெ.(ஈ.) சூத வெண்ணெயைக் கெட்டிப் 

படுத்துமோர் மூலிகை, அதாவது ஆரைக்கீரை; 
3 07ப0 0808016 ௦4 ஈவா 116 001௦10 

ஈஓ௦பரு - 14௮15॥29 0ப௮010118. (சா.அக.) 

[குதவெண்ணெய் இறுகி] 

சூதவெள்ளி £42௪-66// பெ.(॥.) இதளிய 

மாற்றக் கலையினால் (இரசவாத வித்தை 

யினால்) செய்த வெள்ளி; 814/2 00181060 03 

6315 074 வா/0வ! றா௦௦65$. (சா.அக.) 

[சூதம் வெள்ளி] 

சூதவைரி 5/92-/௮7 பெ.(॥.) வில்வத்தளிர் 

(யாம்.௮க.); (20087 (687 ௦1 0௮௮ 1166. 

சூதன் ' 3402, பெ.(ஈ.) 1. தேரோட்டி (பிங்); 

௦8101687. 

(கம்பரா. இராவணா வறை. 79). 2. கதிரவன் 

(யாழ்.அக.); 8பா. 3. தச்சன் (யாழ்.அக.); 

லோறாச. 4. சூதமுனிவர் (அக.நி.) பார்க்க; 
566 5/02-77பறர்௮7 

[5%1. 51/22 த. சூதன்] 

சூதன்” 5422, பெ.(॥.) சமையல்காரன் (இலக். 

௮௧.); 0௦01. 

[$ர். 5022 த. சூதன்] 

சூதனம் 582௮, பெ.(ஈ.) அழிக்கை 

(இலக்.அக.); 0ஷ1ப௦14௦), [0. 

[5101். 50027௮22 த. சூதனம்/ 

சூதனொலிமாலை 2£0220௦/772௮, பெ.(ஈ.) 

சூதமுனிவரால் முறையாகச் சொல்லப்பட்ட 

தொன்மம் (புராணம்); பாக, 85 ஒள் 9 

உ ௦ 861165 ௦07 ப!1£ா8ா௦௪5 07 5ப03- 

௱பரங்ள.  'குதனொலி மாணலயென்றே 

கலிஃ்கோளை சோல்லே (தேவா; 7774, 8) (ச. 

பாரபுகர். பக். 77], 

452 

“சூதனு முடுகித் தூண்ட " 

சூதி 

சூதானகாரன் 54027௪-4420, பெ.(ஈ.) 
விழிப்புடன் இருப்பவன் (யாழ்.அக.); கர6ரப|, 

௦பர்௦ப5 0௨50. 

[561 5ப-2020772722 த. குூதானம்-காரன்/ 

சூதானப்படுத்து-தல் 2222-0-0220/1ப-, 

5 செ.குன்றாவி.(௩.1.) பாதுகாப்பாய் வைத்தல் 

(வின்.); 1௦ 060051 1॥ 3 8816 01806, 1௦ 1516 

06 ௦1. 

[5. 

படுத்து-தல்] 

சூதானம் 5//227277, பெ.(.) 1. எச்சரிக்கை; 

௦816, பொற 506௦10. குதானத்துக்கு 

அழிவில்லை (வின்... 2. காவல்; 5816]. 

'அராரு மறியாத கூ.தான பிவிபி "(குர 

அனாந்தமா. 5) 

த.வ. கவனம் 

50-20/2௦272722 த. குதானம்- 

[5/1 5ப-2020174722 த. கூ.தானம்/] 

சூதானம்பண்ணு-தல் 54227௮71-0270-, 

5 செ.குன்றாவி.(1.1.) சூதானப்படுத்து--தல் 

(வின்.) பார்க்க; 566 £422772-2-0-20/110-. 

[50். 50-௪120172/722 த. குதான.ம்-பண்ணார 

சூதானவறை பெ.(ஈ.) 

பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக வைக்கும் அறை; 

8 10௦0 10 8846 005100 ௦7 4105. 

502/72-0/-2/௮/ 

/கு.தானமம்* அனறு] 

[8/1. 5ப-2௦20102722 க. ரூதானம்/] 

சூதானு 50200, பெ.(॥.) 1. பழுதுபார்க்கை 

(கோயிலொ. 36); (௨0௮. 2. முன்னெச்சரிக்கை 

(இ.வ.); 0916, ௦௦பரா506௦10. 3. பாதுகாப்பு; 
02105] 972 

[5/04. 54/20/7272 த. குதானு/ 

சூதி 5407 பெ.(1.) பிள்ளைப்பேறு; சரிபொர்். 

[54 பர 5 த. குதி] 



சூதிக்கிருகம் 

சூதிக்கிருகம் 8//ரபரகா, பெ.(ா.) 
சூதிகாக்கிருகம் பார்க்க (யாழ்.அக.); 866 
5/019.4-/- 009477, 

[5/0 504-07௪ 2 த. குதிக்கிற௧.ம்] 

சூதிகாக்கிருகம் 840172-/-//ப௪௮ா, பெ.(1.) 

மகப்பேறு அறை (யாழ்.அக.); [ஈர - 1 

்ணட்௪. 

[5/0 544/272//7௪ 2 த. கு.திகாக்கிருகம்] 

சூதிகாமலடி பெ. (ஈ.) 

கருச்சிதை வாலேனும், மகப்பேற்றுக்குப் பின் 

£0/0172-/77௮/207 

பிள்ளை இறப்பதாலேனும், மலடாயிருப்பவள்; 3 

௦ாரிய/255 ௦௨ ௩ற்௦56 0/101/2681656 15 

080560 ஒய் ௫ ஸ்மா ௦ 0 0881 ௦7 

(6 ௦0 8001 ௦716 16 மாம். 

[கு.திகா மலம] 

[5/0 54422 த. குதிகர்] 

சூதிகாவாயு 5272-௮0 பெ.([.) கருப் 

பத்தில் உள்ள காற்று (காப்பவாயு) (இ.வ.); 

1181 ॥ா 16 ௫௦ம் 080௨0 ரரு5ன/5, 

9 188110 015225௦ 121 101005 சொரி மார்ச். 

[5/0ம் ௮/62-4அ/ப த. கூதிகாவாயர் 

சூதிகை 30/94) பெ.(.) 1. சூதிகாக்கிருகம் 

பார்க்க; 566 842/௪2-/-/ப9௮. 'கூதிகைத் 

தோன்றி பொழுதே ” (பாரத. இரா௪ூ.. 778), 

2. பிள்ளைப் பெற்றவள்; 19 - ॥ா ௩௦௮. 

[5/0 504422 த. கு.திகை] 

சூப்பி 2/2/ பெ.(॥.) ஆண்குறியின் நுனித்தோல் 

(வின்.); டா20ப06, 10280. 

[ீ. 5௦472 த. குப்பி] 

சூப்பிக்கலியாணம் 0௦/6௪/27௮7), 

பெ.(॥.) சுன்னத்துக்கலியாணம் பார்க்க; 586 

5பர்்ப/ கரா. 

453 சூர்ப்பகாணன் 

சூப்பியறுத்தல் ட்ப] பெ.(ஈ.) 

சுன்னத்துக்கலியாணம் பார்க்க; 866 

5ப/007/1ப/-6௮/)/274/77. 

சூபி 58்/ பெ.(॥.) இறைவன் மேல் மிகுந்த 

பற்றுடையவன்; 010ப5 றா; 0/0166. 

/47. 54872 த. குமி] 

சூயை 5௮) பெ.(॥.) அத்திரி முனிவரின் 

மனைவி (பத்தினி)யாகிய அனசூயை; 4/176 ௦7 

சிய்ர்ந். 'சூமை கைவிடப் பதஞ்சலி யாகிய” 

(கல்லா, 47 6], 

[$/ம் 27௪50மு:22 ௬. சூமை/ 

சூர்ணம் 322, பெ.(॥.) அரைத்தோ 

பொடித்தோ பெறப்படும் தூள் வடிவ மருந்து; 

00/02, 650601] ஈய]. 

[5/0 204722 த. சூர்ணம்] 

சூர்ணி 5 பெ.(॥.) சூர்ணிகை பார்க்க; 56௦ 

501721 'சூரணிக் தொத்து” (கி.கி.கா.ம்,. 

(00 

[8/% 20/௪2 த. கூர்ணி] 

சூர்ணிகை 3809௮) பெ.(1.) செய்யுட்கருத்தை 

விளக்கிநிற்கும் இனிய சொற்றொடர்; 3 (80 

௦7 285/ ௦86, 650601௮417 5 10ம் (66 

யாற ௦7 8 101690119 4756. “இங்களஞ் 

சூரணிகைறை அனுசரித்து வரரத்திகமாம் 

வார்த்திகதிதை அனுசரித்து அதிகரணங் 
களும் பகுத்திருக்கிள்றன "(அ போ..பர., 

[54ம் 22/22 த. சூர்ணிகை] 

சூர்ப்பகரணன் 500௪-6௪72, பெ.(॥.) 

பிள்ளையார் (சரபேந்திர. குற. 8:3); 600 

65௦0. 

[5ம் பற ா22 த. குர்ப்ப்காணன்] 



சூர்ப்பகன்னம் 

சூர்ப்பகன்னம் 30௦௪-2௭௮7, பெ.(ஈ.) 

யானை (யாழ்.அக.); ஒஷகார். 

[சூர்ப்பகாணன் 5 த.. சூர்ப்பகன்னம்] 

சூர்ப்பணகா 2/00௮0272, பெ.(ஈ.) 
சூர்ப்பணகை பார்க்க; 586௦ $ப00௮120௮/. 
'சூர்ப்ப ண காலைச் செியொடுி மூக்கவள் 
ஆரசக்கவர்றதான் "(தி.௮். பெரியாம். 3.9: 9) 

[51. 54022 நகை 2 த. சூற்ப்பணகா] 

முறம் போல் பல்லை உடையவள் 

சூர்ப்பண கி 200௮7௪97 பெ.(1.) சூர்ப்பணகை 
(உ.வ.) பார்க்க; 566 5070027௪9௮ 

சூர்ப்பணகை ற௦சாச2௮ பெ.(ஈ.) 
இராவணன் தங்கை; 16 $40பா96 81167 ௦74 
[:20/2/7277. 

[5/1. 8802௮/0/722 த. குர்ப்பணகை] 

சூர்ப்பம் 58௦௦௪, பெ.(.) 1. முறம் (பிங்.); 
கர்ரார௦யர்ற0 1கா. 2. தூணி (தைலவ. தைல. 23); 
685 பா 01 080801, 6௨0ப51 1௦ *0பா 
௮௭௮/௮. 

/54ம். 50/0௪ 2 த. சூரப்பம்] 

சூர்மா 07 பெ.(ஈ.) கண்ணுக்கிடும் மை: 
௦௦நுா1ப௱, ரள 10 0௨ ஸ/ல5. 

[(.. 5722 த. சூர்மா] 

சூரசேனன் £ர-221௪, பெ.(॥.) சூரசேன 
'நாட்டரசனும் திருமாலுக்குப் பாட்டனுமான ஓர் 
அரசன் (சங்.அக.); 17௨ 0204 ௦7 (60 0, 
951160 ௦ 5257௮7. 

[5/5 50725247௪௭ 5 த. சூரசேனன்] 

454 சூரத்துக்காவி 

சூரணம்! 58௧7௮7, பெ.(ஈ.) சூர்ணம் பார்க்க: 

8666 472777. 

சூரணம்” 22௭௮, பெ.(ஈ.) கருணைக் கிழங்கு 
(சூடா.); 8 1படி60ப5 - 100160 ஏம். 

/5/0். 8222 த. சூரணம்] 

சூரணவா்ணம் 8௪-௮௮, பெ.(.) 

புடைவை வகை; 2 0 01 981௦6, 

'கூரணவாணத்தில் '(விரவிவிடுி, 77177] 

[54ம. ௦்ரசாபவாச 2 த. கூரண வாணம் 

கு.வரணம் 2 வ வாண] 

சூரணி'-த்தல் 58௮4, 4 செ.குன்றாவி.(4:.) 
பொடி செய்தல் (சங்.அக.); 10௦ 1600௦6 (௦ 
௦ங்சே, 0 ப1/421156, 8506014147 ரா6006. 

[5/2 204722: த. சூரணம் 5 சூரி] 

சூரணிகை 82௱9௮1 பெ.(ஈ.) சூர்ணிகை 
பார்க்க; 866 5019௮1 "இதற்குச் க. ரணிகை 
மூன்றேயன்றி நான்கு கூறப்பாமையின் 

(5 ப. பாசண்டி11] 

சூரணை 50௮7௮) பெ.(ஈ.) சூர்ணிகை பார்க்க: 
368 5ம். '"கூத்திரமீ ராறினுக்கும் 
கூரறைமப் பாளொள்பான்' (அ. போ, 
(172ள0:11.] 

சூரத்து 50௪/0, பெ.(ஈ.) மும்பை (பம்பாய்) 
மாநிலத்தின் வடபகுதியிலுள்ள ஒரு தேயம்; 
16 0௦பாரூ ௦4 5ம், ஈர ௦7 ௦ 

/5/௩ ஆச த. சூ.ரத்து/ 

சூரத்துக்கடுக்காய் 52//ப-/6/சஸ் 

பெ.(ஈ.) சூரத்தினின்றும் கிடைக்கும் 
கடுக்காய்; 9 110 ௦7 ஈடா௦௮/8 00 $பாகர், 

[குரத்து-கடிக்காப்] 

[கடு-கரய்: கசப்புக்காய்] 

சூரத்துக்காவி 5௪10-66௪௭ பெ.(ஈ.) 
சூரத்தினின்றும் வரும் காவிக்கல்: [60 ௦௦6 
11௦௱ 5ம். 

[குரத்து-கரவி] 



சூரத்துக்கெண்டை 

சூரத்துக்கெண்டை 0௪00-672௪) பெ.(ஈ.) 

சூரத்திலிருந்து கிடைக்கும் ஆடைக்கரை 

முதலியவற்றிற் சேர்க்கப்படும் பொன் வெள்ளி 

இழைகள் (சரிகை); 9010 ௦ 51/6 (806 11௦௱ 

5பர௭ர். 

[சூரத்து- செண்டை] 

சூரத்துத்தாட்டுப்பத்திரி 292//ப-1-/270-௦- 
2௪/47 பெ.(11.) சேலைவகை (உ.வ.): 2 400 ௦7 

591௦௦. 

[குரத்துஈதாட்டுப்புத்திரி] 
சூரியகடிகாரம் £0ந்2-/2/94:௮77, பெ.(1.) 

பகலில் நாழிகை தெரிவிக்கும் ஒரு கருவி; 5பா 
01௮]. 

[சூரியன் - கடிகாரம்] 

[51 கணு/22 த. கூறியன்/ 

[க௨௯௧-அஆரம்-கடிகயாரம் கடிகாரம்] 

சூரியகடியாரம் 5மந்௪-/௪ஞ்2௮, பெ.(.) 

சூரியகடிகாரம் பார்க்க; 566 2ப1/2- 

8270127277, 

சூரியகணம் £மந்௪-42௮/77, பெ.(ஈ.) நூலின் 

முதற் செய்யுளின் முதலில் அமைதல் 

கூடாதென்று, நீக்கப்பட்ட கூவிளங்காய் (நோ- 

நிரை-நேர்) என்னும் வாய்ப்பாடு பற்றி வரும் 

தீக்கணச் சீர்வகை (இலக். வி. 800, உரை); 
௱்ர08] 1001 ௦7 ஈன் -ரா௭்ாள் 0005108160 
18ப5$0160ப5 ௭4 ௨ ௦௦௱ள௦ஊசா ௦4 8 

0௦௦. 

[சூறிபன் - கணம்] 

சூரியகபாலம் 30ந்௪-(௪௦௮௮77, பெ.(॥.) 

எழுஞாயிறு நோய் (பரராச. (: 24); [)280௮0116 

வப்ள் [8516 1௦ 5பராாக6 (௦ 5பாகள். 

[541 50/24/20௮௪: த. சூரிபகபாலம்] 

சூரியகலை £மந்:2-6௮2 பெ.(॥.) 1. வலது மூக்கு 

வழியாய் வரும் மூச்சு (பிங்கலை); “மால் 

௦௦௦ (ர௦பருர் உறா ஈ௦கர்ரி. 2. மூக்கின் _ 

வலது பக்கத்துத் துளை (வின்.); 1911 ஈ௦5ரி. 

455 சூரியகாந்தவாமணக்கு 

[சூரியன் கறை] 

[5/6 க௪2 த. சூரியன்] 

சூரியகாந்தக்கண்ணாடி £ம:2-42702-/- 

217027 பெ.(॥.) சூரியகாந்தக்கல் பார்க்க; 
966 5[/])/27-04702-/-42 

[குறிபன் - காந்தம் 4 கண்ணா] 

[5ம் உணு 2: த. சூரியன்] 

/காந்து 2காநீத.ம்.காண்-அ௮ஈ-காணாடி 2 

கண்ணார] 

சூரியகாந்தக்கல் 38ந்:2-44722-/42! பெ.(1.) 

வெயில்படும்போது நெருப்பு வெளிப்படுந் 

தன்மையுள்ள, ஒரு வகைப் பளிங்குக் கல்; 566 

5ப/7-510/76, /85065,/10ப7, 008006, 

00/௦ ப/60 0ப௮/12. 

[குரியன் - காந்தம் கல்] 

சூரியகாந்தச்சிலை £ம/:2-(2/702-0-0//௮) 

பெ.(ஈ.) சூரியகாந்தக்கல் பார்க்க; 596 0ரந2- 

22722-/0-442 

[சூரியன் 4 காந்தம் -அிலை/ 

சூரியகாந்தம்" ந்௪-(2722, பெ.(.) 

1. சூரியகாந்தக்கல் பார்க்க; 566 $8பாட/௨- 

0௮108-1(-15!. “கு.ரியகாநீத.ம. 

தாரழூலெங்நனங தான்றிடிம் “(சீ யக. 2204), 

2. சூரியகாந்தி (மலை.) பார்க்க; 866 30/ந்௮- 

227707 

(சூரியன் * காந்தம். 

[5/8 சு த. சூறியன்.] 

[காத்து 5 காந்தம்] 

சூரியகாந்தம்” 30ந௪-(27௭௮, பெ.(ஈ.) 

1. முதன்மை இசைப்பண் (மேளகர்த்தா)களுள் 

ஒன்று; 8 கரு [208. 

[குரியன் காந்தம்] 

சூரியகாந்தவாமணக்கு $£ம்ந்2-4270௪- 
அரகய, பெ.(1.) ஒருவகைச் செவ்வா 

மணக்கு; 9 ௮1ஸ்/ 04 ௦8510 பிகார். 



சூரியகாந்தாரி 

[சூரியன் * காந்தம் - ஆமணக்கு. 5/6. 503/௮ 

5 த. சூரியன்] 

[திர் 2 அவிழம் 2 அவிணாம்” அனிணம்] 

சூரியகாந்தாரி 58௫௪-2727 பெ.(ஈ.) 

பண்வகை (பரத. ராக. 103); 8 506014௦ ற௨௦0/ 
- 14/06. 

சூரியகாந்தி 22௫2-27௮4 பெ.(1.) 1. கதிரவன் 
இருக்கும் திசையை நோக்கி மலரக் கூடிய 
பெரிய மஞ்சள் நிறப் பூ; $பா 10/6. 
2. ஒரிலைத் தாமரை (14.14.5868) ௦0௨-௦௦/ (005, 
1௦ ப௱ 5பரிர்ப்௦௦5ப௱. 3. சூரியகாந்திப்பட்டு 
பார்க்க; 866 5பாட்:2-627700-0௪/7ப. 

த.வ. பொழுது வணங்கி 

[சூரியன் காத்தி] 

[5ம் கண 5: த. சூரியன்] 

சூரியகாந்திப்பட்டு 80ந்௮-42701,0-0 ௪1/0, 
பெ.(॥.) ஒருவகைக் கெட்டியான பட்டு (வின்.): 

ய். 

த.வ. கதிரொளிப்பட்டு 

[5/0 ௭௪2 த. சூரிபன்-காந்திஃபட்டு] 

சூரியகாந்திரசம் $2ம்ட்ச-6270172.8௮/7, 

பெ.(ஈ.) குட்ட நோய்க்குக் கொடுக்கும் ஒர் 
ஆயுள்வேத மருந்து; 8௱ கீடபா/௪01௦ ஈர 
9 10 5/4 01568565. (சா.அ௮க.) 

சூரியகிரகணம் $£மந்:௪-6/29௮7௮), பெ.(ஈ.) 
கருங்கோள் (ராகு), செங்கோள் (கேது) 
என்னும் சாயாக் கோள்களால் கதிரவன் 

பற்றப்படுகை; 50181 601086. 

த.வ. கதிர்மறை 

[541. ச ஈ ரானிசாச. 2. த. 

கூரியகிரகணம்?கிரகணம்-பற்றுகை, பற்றுதல்.] 

கதிரவனுக்கும் நிலவுலகத்திற்கும் இடையில், 

நிலவு வரும்போது சூரிய கிரகணமும், கதிரவனுக்கும் 
நிலவுக்கும் இடையில் நிலவுலகம் வரும்போது, 

சந்திரகிரகணமும் தோன்றும். 

சூரியகிராணம் £8ந்ச-/2ா௮, பெ.(ஈ.) 
சூரியகிரகணம் பார்க்க: 866 5பீட்2- 
/01202174/71. 

45௦ சூரியநமசுகாரம் 

சூரியகும்பம் 5ந்ச-பாசச, பெ.(ஈ.) 
கதிரவனை நினைத்து மந்திரம் மூலமாக 
அமைக்கப்படும் நீர்க்குடம் (வின்.); 8 
5௮௦11160 42167 - 001060102160 1௦ 5பா-0௦0. 

[சூரியன் கும்பம்] 

[8/7 சஞூா22 த. சூரியன்] 

சூரியகுலம் 8மந்2-ய/௮, பெ.(॥.) தமிழ் 
மன்னர்குல மூன்றனுள் கதிரவனைக் 
குலமுதல்வனாகக் கொண்ட சோழ மரபு; 5014 
[806 01005, 88 06508௭06௨0 7௦௱ 1௦ 

பா, 06 011%41௨26 3௮/௭. 

[சூரியன் குலம்] 

[5/4 கணக 2 த. குரியன்] 

சூரியசக்தி 5074:2-2264, பெ.(.) கதிரவனின் 
வெப்பத்திலிருந்து பெறும் ஆற்றல்; 5018 
வாளர, 

[சூரியன் - சக்தி] 

[சத்தி சக்தி] 

[5/6 22 த. சூரியன்] 

சூரியசரம் 54-42-2௮௮1), பெ.(.) சூரியகலை 
பார்க்க (சங்.அக.); 566 50ரம்:2-4ன! 

சூரியசித்தாந்தம் 2ட்௪-51:272௮7, பெ.(ா.) 
கதிரவனால் சொல்லப்பட்டதாகக் கருதப்படும் 
ஒரு வானியல் நூல்: 8 06160181௨0 

85100௦௱/0௮| 121-000, 06/60 10 66 ௮ 

601 வ/ஒ214௦ 110 (6 5பா. 

[5/0். 500:273///27022 த. சூரியசித்தாந்தம்] 

சூரியதிசை $ம்ற்௪-9௮1 பெ.(ஈ.) கதிர 
வனுக்குரித்தான திசை, கிழக்கு (பிங்.); 8951, 
95 116 $பா'5 ரபலாரம. 

[சூரியன் --திசை,] 

[திக்கு :;திசை] 
சூரிய நமசுகாரம் 80%௪-7௮77௪20-62:௮7, 

பெ.(॥.) மந்திரம் மூலமாகக் கதிரவனை 
நோக்கிச் செய்யும் வழிபாடு; 5பா-௦58॥(0, 
80௦19110ஈ ௦7 1௨ 8பஈ ஏர ராவாக வா 
௦81௮1௦1755 

[$/0. 5௪ 47வா254௮௯: த. குறிய 
தமசுகாரம்] 



சூரியநாராயணன் 

சூரியநாராயணன் 5மாற்:2-77472/21௮, 

பெ.(॥.) கதிரவன் மண்டலத்தில் வாழ்பவராகக் 

கருதப்படும் திருமால்; 11/87/௮80௮ 0௨1460 

(௦ 06 ௮0 ௨50௮ ௦0. 

[51. 

நாராயணன்] 

அச ரன்றுசாச 2 த. சூரிய 

சூரியப்படாம் 22-02-0௪7௮, பெ.(ஈ.) 

விருதுவகை; ௨ உ௱டி6௱ ௦7 ௦, 

வ்305 ௦௨ 11௨ ரபா 074 116 பா. 

"சொர்டடாஞ் சூரியப்படாம்” (திருக்கானத். ப 

77 692) 

[சூரியன் -படாம்] 

[5/0 கணு? த. குரியன்] 

சூரியப்பிரபை 3௪-02-2௪2௮) பெ.(॥.) 

1. வெயில்; 5பா'8 ர95, 5பார்ரர். 2. தலையின் 

வலப்பக்கத்தில் மகளிர் அணிந்து கொள்ளும் 

மணிபதித்த பொன்னணிகலன் வகை; ௦8- 

ஈம் ௦4 0010 56 114) ஜா201005 510085, 

வாரா ரூ ௫௦ ௦ (௨ ரீடர் 519 ௦4 1௦ 

1௨80. 3. கதிரவன் வடிவாக அமைந்த ஊர்தி; 

5பா-8860 464/0 10 ௮ 100. 

[8/8 க்ச*ற/௪0/22 த. சூரியப்பிரபை] 

சூரியப்பிரவை $மந்௪-௦-0422) பெ.(॥.) 

சூரியப்பிரபை பார்க்க; 566 யர்ம்:2-,0-02//20௮: 

[9/ம் ௪௪ 5 த. சூரியம்பிரலை/ 

சூரியப்பிறை ர்ந்ச-௦-மரஅ) பெ.(॥.) 

சூரியப்பிரபை பார்க்க; 566 5பார/2-0-0120 வ. 

சூரியபடம் 5ரம்:2-020௪/7, பெ.(ஈ.) 

சூரியகாந்திப்பட்டு (இ.வ.) பார்க்க; 586 

5பரம்:2-72/701,2-,0//04 

சூரியபானம் 5மந்௮-2௮0௮7, பெ.(ஈ.) அரசர் 

முதலியோர் முன்பு எடுத்துச் செல்லும் 

வட்டமான விருதுவகை; 8 [௦பா0 081850! ௦ 

[31 கொ!6ீ0 0எர0ாட 006914 0எ$0௨065 ௦1 

10015. தி டி 

/8. சணு/சைகாச 2 த. குரியபானம்] 

457 சூரியமண்டலம் 

சூரியபிம்பம் ௪-ம72௮/7, பெ.(ஈ.) 
கதிரவன் வட்டம்; 0150 00 01% ௦74 446 5பா. 

[சூ.ரியன்மிம்பம்/ 

[8/0 கஞ்ச: த. சூரிய] 

சூரியபிரபாவகுடிகா ு/௪-௦/௪02/௪- 

//0172, பெ.(॥.) சயம், காசம், பாண்டு, 

காமாலை, குன்மம், சூலை, குட்டம், மூலம் 

முதலிய பெரிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் 

ஆயுள்வேத மருந்து; 8ஈ &$பா601௦ 
௦208121100 9 10 ௦0௦05ப௱ாற!10 

௦௦௦/6, வாகளா/க, /8பா006, 1-5 (6. 

(சா.அக.) 

சூரியபுடம்' ந:௪-2022, பெ.(ஈ.) வெயிலில் 
வைக்கும் மருந்துப்புடம்; "நாரா ௨0/0௮] 

015 1 5பா/8ர். 

[5/4 சணு/கறப/22 த. கூரியஉம்/] 

சூரியபுடம்” 22௪-22௫, பெ.(1.) வானத்திற் 
கதிரவனது உண்மை நிலை (வின்.); 5பா'5 

06௦௦9்10 100911ப06. 

... 78/4 சணுமர்கம்ப/2 2 த. சூரியும்] 

சூரியபுராணம் £ந௪-௦பா27௮77, பெ.(॥.) 

பிரமகைவர்த்தம் (சங்.அக.) பார்க்க; 866 

0//774242:௪/115/77, 

[5/4 சப்ரச*றயரச 2 த. குரியடுராணம்] 

சூரியமண்டலம் £மந்௪-/77200௮7, பெ.(॥.) 

1. கதிரவன் வட்டம்; ௦6 ௦ 0150 ௦7 116 5பா. 

2. பகலவன் உலகம்; [6010 ௦71 16 பா. 

3. வழிபாட்டுக் காலங்களில் கதிரவன் திங்கள் 

தீ ஆகிய இவற்றை, அறிவு செயலாற்றல் 

களெனத் தம்மிடத்தில் அழைத்தல் செய்யப் 

படுவதும் தாமரைமலர்களால், பாவிக்கப்படு 

வதுமான சில உடற்சுழிகள் (வின்.); ஈார/51/௦ 

5 1 ர்6ீ 6௦ஞ்/ 12081060 85 [01ப5 

11௦/5 80 8581060 1 ௦7510 1௦ 2௮, 

ங்க, 1௦௦௧ 5௮ ௦4 11௨ வேடு பா 16 

[950௦4 ஊடாக 07 16 8பா, ௦௦ 8௭0 

1116. 

[540 சணச2 த. குரியன் மண்டலம்] 



சூரியமத்தியம் 

சூரியமத்தியம் ட்ச-௪/0277, பெ.(॥.) 

கதிரவனது நெடுவரை (வாக்கியப்)பிழை 

தீர்க்கப்படாத நிலை (செந். ஈரி, 216); 5$பா'5 
3 |(0ரர்பம்6 

[5/4 ௮00:2/77200)/7722 த. சூரிமாத்திபார்] 

சூரியவட்டம் 88௬௮-௦212, பெ.(1.) கதிரவக் 

காலங்காட்டி (வின்.); 5பா-014. 

[குரியன் வட்டம்] 

[5/5 ச0ச 2 த. சூரியன்] 

சூரியவாத்து 80௫௪-௪0, பெ.(ஈ.) கிழக்கு 
மேற்காக நீண்டிருக்கும் வீடு (சிற்பரத்.16); 
[1056 4௦56 625 பாலார் 6997 4௦ ந 
(8 (0009 8 [௭4 014 50பர்ர 1௦ ஈர். 

[5/0 ச்271/207 2 குரியவாஸ்து?் த. 

சூரிபலாத்து/ 

சூரியவாதி 587௪-௩2௦1 பெ.(ஈ.) கதிரவனே 
கடவுளெனக் கொண்டு, அவனது உலகத்தை 
அடைவதே வீடுபேறென்று வழக்காடுவோன் 
(வின்.); 006 0௦ ௦105 (24 (06௨ $யா (6 (76 
ஒபறா௭உ லார 8௨ 1/௪ ரிஈல! 16௭௪௦ 
0011518(8 1॥ ஈ6௮01470 15 ௦170. 

[5/4. 57/24020/7 2 த. சூரியவாதி] 

சூரியவீதி 20ந/:௪-0/07/ பெ.(ஈ.) இடபம், மடங்கல், 
ஆடவை (மிதுனம்), கடகம் என்ற நான்கு 
மடங்கிய மேடவீதி: மீனம், மேடம், கன்னி, 
துலாம் என்ற நான்குமடங்கிய இடபவீ தி: சிலை 
(தனுசு), சுறவம் (மகரம்), கும்பம், நளி 
(விருச்சிகம்) என்ற நான்குமடங்கிய ஆடவை 
(மிதுன)வீதி என்று மூன்றாகப் பகுக்கப்பட்டுக் 
கதிரவன் வடதென் பக்கங்களில், வளைந்து 
செல்லும் வழியைத் தன்னகத்தே கொண்ட 
வானத்தின் கூறு; $பா-ற247 வரா 
௦௱ஜாஊ்8ா0ே6 ஈசா 80 6000 
0601191140 ௦7 16 8பா, பெ020 1ஈ1௦ (06 
0215 ௦7 10யா 5105 880, 1/2., ஈரசர9- பட் 
00/77,0/5./77 /72,04/77, 3/7122777, 77/'ப72/77, 
2029௮/77./02020/01 2077017212 ஈசா 
77802, றற பகா... ரா ப22- 1/0 

459 சூரியாவர்த்தவாதம் 

20/73,0/6/110 /2/7/8ப, 7729422777, 4(1//77.0௮/77, 
/71/20/72/77. 

[5/0 உ0/27149/2 த. சூரியவீதி] 

சூரியன் 3௫௪, பெ.(ஈ.) நிலவுலகுக்கு 

இன்றியமையாத ஒளியையும், வெப்பத்தையும் 
தரும் விண்மீன், ஞாயிறு; 5பா. 'கூரியனார் 
தொண்டை வாயிற் பர்கா வாறி 
நெரிச்சுவாறு" (கிருயவாச, 7475). 

2. நூற்றெட்டு அறிவுநூற்றொகுதிகளுள் 
ஒன்று; (உபநிடதம்) ௮ பூரலா680, ௦06 ௦4 108. 
3. சோழன் (பிங்); 65 (0. 
4. செவ்வெருக்கு (மலை.);: பாற!6ீ ஈா30௮5. 
5. செம்புமலை (வின்.); ஈ௦பா(51ஈ ௦௦ரவா॥ஈ0 
00008. 

5/1. ௪22 த. சூரியன்] 

சூரியன்கண்ணாடி 28௫2-/2ரசிறி' பெ.(1.) 
பூசையில் ஞாயிற்றைப் பார்த்ததற்கு, இரு கை 
விரல்களையும் ஒருவகையாகச் சேரக்கோத்து 

உண்டாக்கும் இடைவெளி (இ.வ.); (6 
89 1060 ந 16 ராரா ௦4 106 
119678 04 16 1௦ 205 10 98௦0 2௩ (6 
5ப, 1" 0௦1௦15. 

/சூ.ரிபன் கண்ணாடி] 

[5/0 ௪௪ : த. சூரியன்] 

சூரியன் போடு-தல் 5ரந்ச-22ஸ்-, 20 
செ.கு.வி.(3.1.) வழிபாட்டில் ஞாயிற்றைப் 
பார்ப்பதற்கு இடைவெளியுண்டாகும்படி, 
இருகைவிரல்களையும் ஒருவகையாகச் 
சேரக்கோத்தல் (பிராமண); 1௦ 1ஈ(உர்பட 1௪ 
110615 ௦4 166 04௦ 8௭௦5 வா 1௪8௨ கா 
9 ஈ (6 ஈ(0016 10 22170 2117௨ 8பா, 
211௦௦1 001015. 

/சூ.ரியன்-போடு-,] 

[5/6 கணு த. சூரியன்] 

சூரியாவர்த்தவாதம் £சந்சசா!ச-சீசா. 
பெ.(ஈ.) ஞாயிறு தோன்றும்போதும் மறையும் 
போதும் காணும், ஒருவகைத் தலைநோய்; 5பா- 
16908016, ஈவா (8. 

[5/ம் கணு த. சூரிபாவர்த்த வாதம்] 



சூன்மி 

சூன்மி 3087) பெ.(.) பிறன்மனைப் 
புகுந்தாரை, காய்ந்து கொதிக்கும் இருப்புப் 

பாவையைத் தழுவும்படிச் செய்து வருத்தும் 

நிரய வகையுள் ஒன்று (சேதுபு. தனுக்கோ.3); 8 

வி உற ரா௱08] 960016 86 றபா/6௨0 

௦$/ ௦வா0 101060 1௦ 6ாமா806 [60-01 [0 

51981ப65 . 

[5ம் சா/த. சூன்மி] 

சூன்யம் 57277, பெ.(.) சூனியம் பார்க்க; 

566 £0ழ்277. 

சூனம்'2047௮/77, பெ.(.) விரிமலர் (யாழ்.அக.); 

1ப-டி௦வா ரள. 

த.வ. வீ. 

[5/0 57௪ 2 த... சூனமம்] 

சூனம்” 547௮77, பெ.(1.) அடி வயிற்று வீக்கம்; 
ஓங் ர0 ௦7 1/6 0௦2. 

த.வ. உப்புசம் 

[8ம் 0722 த. குனம்] 

சூனர் 587௮, பெ.(.) ஊன்விற்போர் (திவா.); 

069/815 ॥ா 0௨. 

தக.வ. புலைய | 

[5ம் ௨722 த. சூனா] 

சூனியக்காரன் 0ந்ச-6/௪, பெ.(॥.) 

மந்திரத்தால் கொல்லும் கலையைக் கற்றவன்; 

5010௭ ௮௫ 0௮௦09௭ ௦4 மர்ம எரி ௦ ௦7 

2 சினா 0 ॥0கர்ச்௦ா - 21100. 

த.வ. கருவித்தைக்காரன், செய்வினையாளன் 

[5/7 க்ரரதை.சூணியம்-காரன்] 

சூனியக்காரி 58ந௪-/-6அ7 _ பெ.) மாயக் 

கலையில் வல்லவள்; பர்டிரமர்6. 

த.வ. கருவித்தைக்காரி 

[5/4 ற: த. சூணியம்-காறி] 

சூனியகும்பகம் 28ஈந2-4பரசசம௮, பெ.(1.) 
மூன்று வகைக் கும்பங்களில் ஒன்று, 006 ௦1 
(௨ ௨௦ பலாலி 25 ௦4 [பற்ற 

[5/5 00௪5 த. கூணியம்-கும்பகம்/ 

459. 
சூனியஞ்செய்-தல் 5ந௮/7-29-, 1 செ.கு.வி. 

சூனியப்பார்வை 

(3.1.) மந்திரக் கலை செய்வினையால் 

ஒருவனுக்குத் தீங்கிழைத்தல்; 0010 வா ௦ 

பரு 11௦ பரா் 6 பாரியனா௦6 04 1! றட 

(சா.அக.). 

த.வ. கருவினை 

[5/0 50௪2 த. சூணியம்- செய்தல்] 

சூனியத்திரவியம் 3(ந2-/-0/௮1ம்௮77, பெ. 
1.) மாய மந்திரக் கலைக்குப் பயன்படும் 

எழுவகைப் பொருட்களான எலும்பு, எட்டி 

விறகு, ஊமத்தை விதை, வேப்பெண்ணெய், 

கரி, எருக்கம்பூ, பாம்பு முள் மாலை; 16 

211/0185 ப560 ஈ பா 0ல், 5 ॥ஈ 

ஈயா, 412., அபமிப அ 200, 0477217427 

//047) 520217. 42/7 ௮/ப/442/77-02. 0 ,02/77.8ப 

/77ப//772/4/ 

த.வ. கருவினைப்பொருள் 

ர$1. கு ரபாக 2 த. கசூணியத் 

திரவியம்] 

சூனியத்துவம் 32௪-0௮7, பெ.(ஈ.) 

ஒன்றும் இல்லாமற் செய்தல்; 10௦ 016819 

4/0பய௱ (சா.அ௮க.). 

த.வ. பாழ்படுத்தல் 

[57ம் பறசற்ள் த. குணியத்துவம்/ 

சூனியத்தொழில் 0ந்௪-/40//1 பெ.(ஈ.) 

சூழ்வினை; 0180% ௮11 (சா.அக.). 

த.வ. கருவினை 

[9/0 கறசர் 2 த. குனியம்-தொழில்] 

சூனியப்படுதல் £07%/2-2-02///27 தொ.பெ. 

ம1.ஈ.) பாழாதல்; 961 25160 (சா.அக.). 

[5/0 80ோற௪5 த. சூணியம்-படுதல்] 

சூனியப்பார்வை £0ந௪-0-௦27௮ பெ.(.) 

கெட்ட பார்வை பேரி ஷ/6 (சா.அக.). 

த.வ. கரும்பார்வை 

[5/4 800/௪ 2 த. சூணியம்-பரணவ/ 



சூனியம் 

சூனியம் 58ஈநூ௮, பெ.(ஈ.) 1. இன்மை; ॥௦- 

ஒ5106, பேன், பபற, ஈ௦-ளார்டு, 

ப்ரா 655.  "பாவையுஞ் குறியஞ் 
சத்தெதி ராகவின்” (கி. போ. 2). 2. சுழியம்; 
பிற்௪. 3. வறிதாயிருக்கை; 08180௨55. ௮௨௭ 

கழமுதிதுச்சூ வியமாயிரு கிறது. 

4. பயனற்றது; 181 புர்ர௦ (6 ப861655, 

பாறா௦பே்/6 ௦ பாமா௦ற11/0ப5. 5. மாயை; 

ஸ் க் 15 பராக், பா5பகர்காங்வ! ௦ 

1501. 6. மந்திரத்தால் கொல்லும் கலை; 
வர்ணன் பலி 1, 50௦, 80% 80. 

'சூணியங்கொள் செயலார்” (திருப்பு. 72.2). 

7. மந்திரக் கலைப் பொருள்; 81110165 ௦7 

ங்10்௦ாக11. 8. தூய்மைக்கேடு செய்கை; 

௦6ர௦௱! ளர். 

த.வ. பாழ்செய்வினை 

[5/0 800௪2 த. சூனியம்] 

சூனியம்போக்கி 80௭-௦24 பெ.(ஈ.) 
மந்திரவினையைப் போக்கும் மருந்து; 2 ௦ப௨ 
1௦1 016 91120160 0/ 501060. 

க.வ. செய்வினைப்மபாக்கி 

[5/4. 80௪ 2 த. சூணியம்-போக்கி] 

பொறிசில் வேர், எழுமுள் வேர், சென்னகரி 

வேர், நறுமுன்னை வேங்காய்த் தொட்டி, நிலப்பனை 

வேர், குருக்கத்தி வேர், இவற்றைச் சந்தனம் போல் 

அரைத்து உள்ளுக்குக் குடித்து மேலுக்கும் பூசச் 

செய்வினை போகும் (சா.அக.). 

சூனியமெடு-த்தல் £பரட்2ா-௪20ப-, 
5 செ.குன்றாவி.(3.1.) ஒருவனுக்குப் பில்லி 
யினால் இழைத்த தீங்கை மந்திர வலிமையால் 
நீக்கல்; ₹8ோ௦5110 16 வேர்! 616016 07 
501060 1௦001 (6 000 0௦74 801௦ 
(சா.அக.). 

த.வ. செய்வினைபெடுத்தல் 

[5/1. பரச 2 த. சூணியம்-எடுத்-தல்] 

சூனியம் (வை-த்தல் 88ட/2-0/௪ட. 
4 செ. குன்றாவி.(4.4.) ஒருவனுக்குக் கொடிய 
சிறுதெய்வங்களினால் தீங்கிழைத்தல்; (6 
ா௨௦1181॥௦ 07 வா் ரகர, உ 511 ப01146 

400 சூனியோபாதானம் 

8016, ௦ 8 0௭5௦0 ௦ப0் 16 ர ஈரிபனா௦6 

௦1 ரி 8றரர( 116 பாட௦86 15 10 08810 

094, ௦னெ்றொ ர ரபா ள்ள 

16 900௦பா0 (சா.அக.). 

த.வ. செய்வினைசெய்தல் 

[5/4 800௪2 த. குணியம்-வை-த்தல்] 

சூனியவாதம் 30ந௪-௩2௭௭, பெ.(ஈ.) 
1. கடவுள் இல்லை என்ற கோட்பாடு; 00௦1411௦ 
௦1 ௦10. 2. செய்வினை வைக்கை; 94410௦1௮71. 

[ம 2100270402 2 த. குூணியவாதம்./ 

சூனியவாதி £பரற2-ஈ2௦ பெ.(ஈ.) 1. கடவுள் 

மறுப்புக் கொள்கை உடையவன்; 916151. 

2. கருவித்தைக்காரன்; 80108187. 

[5/6 2007212077) 2: த. குணிபவாதி] 

சூனியவித்தை 3௪-௮4) பெ.(ஈ.) 
செய்வினைக்கலை; யா॥௦1274; 81 ௦7 [விர 

ா௦ப0 80706ர. 

[5/0 80௪ * 022 த. குணியவித்தை] 

சூனியன் 3(ரந்ச, பெ.(.) முடவன் (பிங்.); 9 

௦00/6 ௦ 186 0௭50. 

[5/6 82/0௪ 2 த. சூணியன்] 

சூனியார்க்கம் மூட், பெ...) 

அகவிலை ஏறுங்காலத்தைக் கணிக்கை 
(சங்.அக.); (45401.) ாஉ0ி/௦ஈர 1 0௨11௦0 

வள 6 011065 04 ௦௦0115 மரி 5௨. 

[5/1. 0ற-௪ 2 த. சூணியார்க்கம்] 

சூனியான்மவாதி £பீரந்2-71௪௦24 பெ.(.) 

ஆதனில்லையென்று உரையாடுபவர்; ௦16 
8௦ 826 1876 16 ஈ௦ 80ப! (சா.அக.). 

[5/% கண்/சா2௪*/9ள்7ஃத.க.ணிபான்ம வாதி] 
சூனியோபாதானம் 

பெ. (1.) உலகம் உண்டாவதற்குக் காரணமான 
பாழ் வெளி; 51916 ௦4 4010, 85 1௨ றர௦்6 
௦ ணன் 6 41016 பாங்னா56 06 ரா 
6)0516006. 

௫7 கணை * ஹன டட கணை 

த.வ. பாழ்நிலை 

[5/04. கண்சாபுசிள்சாச 5 த. குணியோ 
பாதானம்/ 



சூனு 

சூனு 3ப, பெ.(॥.) மகன்; 800. இந்திர 

குறு மெழுந்து” (பாரத.திரெளபதி.54) 
[5ம் பாப 5 த. குனா 

சூனை! 50/7௮] பெ.(1.) 1. அடி வயிற்று வீக்கம்; 
வார ௦07 16 800௦8. 2. குற்றம்; 
இரத், 18பர. 3. சொத்தை; 121 ுர்௦் (8 

06௦ஆ/60. 

[5/7 80722 த. சூனை] 

சூனை? 58ன பெ.(.) ஆடு, மாடுகள் வதை 

செய்யப்படும் இடம்; 51/8ப0181-10ப56. 

"சொன்ன கசூனைத் துறந்த வற்றட்டன' 
(நீச) 274. 

த.வ. ஆட்டுத்தொட்டி 
[5/ம 807ச2 த. கனை] 

செக்கு ௦௦/40, பெ.(.) உண்டியல்; 0606, 

0ா௫ொ௦ா ௨௦0 68 10 றல 

(கொ.வ.). 

த.வ. காசோலை 

/[£. ப்௪ரப2 2 த. செக்கு] 

செக்குக்கிழி-த்தல் ௦0/0, 4 செ.கு.வி. 

(4.(.) உண்டியல் எழுதுதல்; (௦ 158ப6£ 06006 

(தற்.). 
த.வ. காசோலை வழங்கல் 

[£. பர்சரப௫ 2 த. செக்குகிழித்தல்] 

செக்குத்துணி ௦௪440/-/1010/ பெ.(1.) சீட்டி 

வகை: 9 400 ௦4 0௦4. 

த.வ. உரப்புத்துணி 

/£. 2௦ த. செக்குத்துணி] 

செக்குபந்தி ௦௨/4ப௪ாம் பெ.(ஈ.) 

1. ஒவ்வொரு வயலின் எல்லையையும் 

விளக்கமாகக் காட்டும் கல்; [6 1௦பா 

௦௦ப0க1165 முர்ரா ர்வ 

5௦8479 1௨ [ஈர் ௦7 ௨௮௦ ரி510 85 

6ம் ஈ (டட உபஙலு 8000பா(5 (௩.்.). 

2. அதிகார வெல்லை; ]1பா150101401. 

த.வ. எல்லைக்கல் 

[ப். அம்ர் த. செக்குபுந்தி] 

461 

செக்குவெட்டு-தல் 8௪/%0/-05/70-, 

செகசாலவுப்பு 

பெ.(.) 

செக்குக்கிழி-த்தல் பார்க்க; 566 22/40/-/- 

8077 

த.வ. காசோலை வழங்கல் 

[£. 07202 - ஐ. செக்குவெட்டு- வெட்டுதல்] 

செகச்சாலம் 8275-0-2௮/2/77, பெ.(ஈ.) மாயக் 

கலை; 180/6, ॥/ப5100. 

த.வ. கருமாயம், மாயக்கலை 

[6/0 /அழசர்2/௪ 2: த. செகச்சாலம் க 

, | செகச்சோதி 8272220201 பெ.(.) 1] பேரொளி; 

8௦10-11 பாரா! 0 10. 2. உலகிற்கு 

ஒளியாயிருக்குங் கடவுள்; 600, 95 16 ॥9/( 

௦116 பார்பனா56 (8). 

த.வ. பெரும்பேரொளி 

[5/4 /அர௮205 2 த. செகச்சோதி/ 

செகசாலக்குளிகை 3௪7௮52/9-/-/4ப/9௮ 

பெ.(ஈ.) உலகத்தையே மயங்க வைக்கும் 

சித்தர்களிடம் இருக்கும் ஒருவகை மருந்துக் 

குளிகை; 8 ஈ௨0/6 01 5ப0008560 1௦ 6௨ 

0058565810 ௦1 51000215 ௦௨ெரிசொடு 16 

௦16 8௦10 (சா..அக.). 

த.வ. ஆள்மயக்கி 

[5/4/27௮௮22 த. செகசாலம்-குளிகை] 

செகசாலம் 5௪7௮252277, பெ.(॥.) 1. உலக 

மயக்கு; ஒ௦//0சொ௱ார், பவற வார். 

2. மாயவித்தை; ௨010. 3. பொய்க்காட்சி; 

॥|ப51௦ (சா.அக.). 

த.வ. மந்திரமயக்கு 

[8/4 ,௪ர2/2/௪ 2 த. செகசாலம்/ 

செக்சாலமாடல் 8272222-77204 பெ.(॥.) 

உலகத்தை மயக்கல்; 1850௭40 1௨ 4௦110 

(சா.அக.). 

த.வ. உலகப் புரட்டு 

[9/ம் /2ர2/29- 2 த. செகசாலம்-அடல்/] 

செகசாலவுப்பு 827224/2-1/-ப000, பெ.(ா.) 

வழலையுப்பு; 8 பாப6£5௮] 5௮11 ப560 ॥ 

அர (சா.அக.). 



செகசோ 

த.வ. உழைமண்ணுப்பு 

[5/7 அரகர 5 த. செக்சாலம்4உப்பு] 

செகசோதி 8௪7௪-5201 பெ.(ஈ.) செகச்சோதி 

பார்க்க; 566 5292-2-20207 (சங். அக.). 

[5ம் இரச 2: த. செகசோதி] 

செகத்குரு 5உரசட்டபாப, பெ.(1.) 1. உலக குரு; 

பார்ஙகா5வ! பாப. 2. சங்கராச்சாரியார் 

மடத்தலைவரின் பட்டப்பெயர்; (116 ௦4 11௦ 

1680 01 சர்ழசாசமமசிற/ச் ராபா. 
3. கம்மாளர் பட்டப்பெயா: 146 ௦4 ௪17௪7 

09516. 

[59/0 /2727 2 த. செகுத்-குர] 

செகதங்கமாக்குச்சி 

(/001 

527202/14.4/772-/- 

பெ.(॥.) கணுக்கால் எலும்பு; 81/06 

௦௦2 பட வாப்ள் 6 1618 16515 18/05 

(சா.ஆக.). 

செகதம்பிகை 5௪ரச/-௮ாம்௮ பெ.(ஈ.) 

செகன்மாதா பார்க்க; 866 2292977202 

த.வ. உலகம்மை 

[51/08 /27202/770/4:2 2 த. செகதம்பினகை..] 

செகதலம் 5௦௨72/௮27, பெ.(ஈ.) உலகம்; (௦ 

18/௦1. 

த.வ. நிலவுலகம் 

[5/4. /௪7௪2/22 2 த... செகதலம்] 

செகம் 527௮7, பெ.(1.) 1. உலகம்: 16 ௫௦10. 

செகத்தை பெல்லாம் ' (தாயத்தை தரப். 6) 
2. கருமநிலம்; ஈா61611௮| ௦10 (சா.அக.). 

த.வ. ஞாலம் 

[5/6. (அரச த. செகம்] 

செகமயக்கம் 5272-1௮4௮, பெ.(ஈ.) 
உலகப்பற்று; ௦110 180105 மர் கற்்ள் 

5 ஜாஉ58ாரஉூெொ 10 116 ஈர் 86 8 
100௦௭ 1௦ வரி (சா.அக.). 

த.வ. உலகமயக்கம் 

[5/3 /27௮/77 2 க. செகம்மாயுக்கம்] 

செகமயக்கி 827௪-௪௮07 பெ.(ஈ.) 
உலகத்தை மயங்கச் செய்தல்; 116 801 ௦7 

46.2. செகராசம் 

(ஊற!ாா0 10 50110241௦5 ௦7 176 0258105 

ப5 ௦050பாா0 16 ப ர் 1601 81௩0 

வாரா (6 18001௫ 01 17ப6 

பாரா. 

[5/0 /2ரனா 5 த. செகம்-மயக்கி] 

செகமவுனி 8692102100 பெ.(॥.) உலக 

நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாமல், அமைதி 

காப்பவன்; ௦06 ௦ 8ார்சா 1௦ 5480௦6 நூ 

[651 வார 1௦ 21 01007 801/6711/65 

(சா.அக.). 

த.வ. உம்மனாமூஞ்சி 

[5/4 /௪7௪17701017/ த. செகமவுணி] 

செகமுருகுமேனி 5௪7271பபஏப-ரகு பெ. 

(.) குப்பைமேனி; £ப015॥ 21 (சா.அக.). 

த.வ. பூனைவணங்கி 

[5/2 /27௮1 2 த. செகம்] 

செகரம் 529௮2, பெ.(ஈ.) வெள்ளி; 
512,921. (சா.அக.) 

[$. /67௮/2 5 த. செகரம்] 

செகராசசேகரம் &2ர7சச2-220.2/2/77, 
பெ.(॥.) ஒரு கணிய நூல்; 8 14881/66 0 
950100. 

[5/64. /அரசர்599-220௮௭- த. செகராசசேகரார்] 

செகராசம் 56ர2ச2௪௱, பெ.(॥.) தென்னை; 
000081 றவ௱ (சா.அக.). 

த.வ. தெங்கு 

[5/6 ரா 2 த. செகராசம்] 



செகரிகம் 

செகரிகம் 2௪ஏ௮192௮7, பெ.(1.) நாயுருவி; 
(மலை.) ॥ 0/2 பா; 000 0101 

[5/ம 2210௮2 2 த. செகறிகம்/ 

செகவீரம் 8272052௮77, பெ.(॥.) கொச்சி வீரம்; 

8114௨ 001088146௨ 8ப01॥௱215 100௱ஊுு 

202120 ஈ மே (சா.௮க.). 

[5/5 ரன 2 த. செகனரம்] 

செகற்குரு 829௮/-9ப, பெ.(.) செகத்குரு 

பார்க்க: 569 5272-ஏயப; 'செகுர்குருவாவ 

கொல்லன் கய" (கணிப்பா.] 770, 22, 

த.வ. உலககுரு 

[5 /சரனா 2 த. செகம்-குர௬] 

செகன்மாதா 867௮0-/72/2) பெ.(ஈ.) 

மலைமகள்: 72சர௪4/ 85 ரா௦ர்மா 07 11௦ 

4/௦. 

த.வ. உலகம்மை 

[$/1. ரசர்ர72/2 2 த. செகன்மாதா] 

செகன்மோகினி 227௮-0 பெ.(ஈ.) 
உலகனைத்தும் மயக்கும் பேரழகி; 099பரப! 

வ்றொகா, 85 7க5ொலிாட 8! 116 ௩௦170. 

[80௪7௪1 7727/0/2 த. மெசகன்மோகின] 

செகனம் 8௨7௫7௮, பெ.(1.) 1. தொடையின் 

உட்பக்கம்: ஈரா! ௦7 ஏர். 2. இடுப்பு ௦ 

(சா.அ௧.). 

செகனவாதம் 5௪7272-/202, பெ.(॥.) 

ஊழற்சதை மிகுதியால் உண்டாகும் நோய் 

வகை; 8 0/56266 0ப6 (௦ ரி௮1ப1206. 

463 செந்து 

வ. காழ் 

[5/% (207௮124029 2 த. செகனவாதம்/ 

செகிப்புடலம் 3சரட்௦-0ப2ஊொ, பெ.(.) 

மரமஞ்சள்; 1196 1பாராஊ/6 (சா.அக.). 

செகு 599 பெ.(॥.) தொடர்ந்திராமல் 
துண்டுதுண்டாக இருக்கும் சிற்றூர் நிலம் 

அல்லது இறையூட்டு நிலம்; 06180160 116105 

௦1 அ 4206; 8 ற210 ௦1 2ாடர66 வார ௦ 

ரு 56087௭016 1லா௱ (௩.1.). 

[பீ 2242 த. செகு..] 

செடம் 2௨௭7 பெ.(॥.) பிறக்கும்போது 

ஆன்மாவின் நல்லறிவைக் கெடுக்கும் ஆவி; 

ரி ஈப்போ ௦4 (6 ௦௦ஞ் ஷே்ஞாா0 116 

௮46 ரார்வ!!(080௦6 0714 6 50ப! ௨14 பா். 

'செடரீறெய பெரிக்குவ் கிருபாகர 

(நூற்றெட்டுத். திருப்புகழ் 15. 
[5ம் செற்ச௪ 2 த. செடம்/ 

7 

செண்டா 8௨22 பெ.(1.) கொடி; 130. 

[பீ. பச 2: த. செண்டா] 

செணம் 8௨/௪/77, பெ.(.) கணநேரம்; ௦! 

(யாழ்.அக.). 

த.வ. கண்இபைப்போது; கைநொடிப்போது. 

[8/8 /62ர௪ 2 த. செணம்/] 

செத்துவம் 5௪/01/2777, பெ.(.) பைசாசம்; ஊரி 

றர. 'செத்தவங்க டாக்கி” (நீலகேசி) 712). 

[545 ௪௪௪ 2 த. செத்துவம்] 

செந்து! 2570) பெ.(ஈ.) 1. உயிர் விலங்கு; 

2௫0 00௦5865560 ௦0 116, ட 60, 

௦765(பா6 (பிங்.). 2. தாழ்ந்த வகையைச் சார்ந்த 

ஊர்வன முதலிய உயிரிகள்; வாற! ௦7 (6 

171௦, 5060165, 85 16 1002 மாபர்25, 

15௨௦15, ரஉ01165, ௦5. 3. நரி; 808] 

(பிங். 
த.வ. உயிரி 

/[5/ம ப் 2: த. செந்த] 



செந்து” 

செந்து* ங் 1. அணு; 824௦௱ (பிங்.). 2. ஏழு 
நிரய (நரக)த்தொன்று; 8 61, ௦€ ௦7 

6/ப-/7௮129௮/7), 0.4. (பிங்.). 

செந்துத்தானம் 8274/-/-120௮7, பெ.(1.) 
செந்துக்கள் மொய்த்துத் துன்பம் தரும் நிரய 

வகை; 8 6! 011௦07பா6 நூ றா 071 18075 

870 1560. 

[5400 /அ71ப/-சப27௪ 2 ஐ. செற்துத்தானம்[] 

செந்துரசம் 39/72/௪8௮7, பெ.(ஈ.) ஒட்டக் 
கூடிய ஒரு வகைப் பொருள்; 60091, 8 
£65110ப5 5ப81வா06. 

[5/7 ௮25௪ 2 த. செந்துரசம்] 

செப்பட்டை 85௦0௪௮] பெ.(.) 1. பறவைச் 
சிறகு; ஈர்ா0 (யாழ்.௮க.). 2. தோள் பட்டை; 
510ப10மா 0/206. 3. கன்னம்: 0661. 

4. தூண்டியில் வைக்கும் சதுரக்கல்; 111. 

த.வ. சேர்பட்டை 

[$41. 0௮10௪௭ 2 க. செப்பட்டை] 

செபக்குடம் 2௪௦௪-/-9977, பெ.(ஈ.) மந்திரித்த 
நீர்க்குடம்; 8161-ற001 8800114160 காரு 
ஈவா. 

[செபம்4குடம்] 

[51 /௮0௪7 2 த. செபம்] 

செபம் 22௮௭, பெ.(ஈ.) 1. மந்திரிக்கக்கூடிய 
இடம்; 84181 ₹6௦11911௦ஈ ௦7 2195. 
“செபந்தவந்தானம் " (சேதுபு. சேது பல..2), 
2. மன்றாட்டு; ராஸ. 3. தந்திரம்; 81721௮0920, 
085106, 1106. "நின்செபந்தாள் சிறிது 
நடவாது” (தருட்பா, 7, திருமு. தான்பெற்ற. 4), 

த.வ. உருவேற்றுதல் 

[5/6 /20௪ 5 த. செபம்] 

செபி-த்தல் 25, 11 செ.கு.வி.(51.) 1. மந்திரம் 
உருப்போடுதல்; 1௦ 6௦115 ஈாகார95 1 
௱௨9108௨/ ௦ ரவ(/010ப5 ௦88௱௦11௦5. 
'ஒருமனுச் செழித்தான்” (உபதேச. 
உருத்திராக்க. 7). 2. வேண்டுதல்; 1௦ டா. 

த.வ. உருப்போடுதல் 

(541. /20 5 த. செபி-த்தல்] 

464 செயசூததாம்பிரம் 

செமி'-த்தல் சர், 11 செ.கு.வி.(3.1.) 
செரித்தல்; 1௦ 019251. 'தஞ்சையுண்டு 

செரிப்பிரையா ” (திருக்குற். ஊளடற், 79:0௪ 

)00/392). 
த.வ. செரித்தல் 

[8/1 2௮/77 2 த. செமி] 

செமி”-த்தல் 5877 11 செ.கு.வி.(3(.) பிறத்தல்; 
(௦ 66 0௦1. “செமிதீத தெத்தனை 

(௬1,2422 

[5/0 /47 5 த. கெமிடத்தல்] 

செமி“-த்தல் 82/ 11 செ.கு.வி.(௩.1.) 
மன்னித்தல்; 1௦ 20௦, லம ப56. 'தீதேகுஞு் 

செமியாதீர்' (திருக்குற். சஊடற், 79:0௪]. 
)00/302) 

[5/1 (னா 2 த. செமி-த்தல்] 

செயகானப்பூடு 42)2:20௪-2-270/, பெ.(ஈ.) 
மருளூமத்தை; ௦௦1ரீப51௦0 01260௦, 680 
90௦16 இல் (சா.அக.). 

த.வ. மருள் 

செயசுண்ணம் 3ச௪5பா£சா, பெ.(ஈ.) 

1. தாளித்த சுண்ணாம்பு; 51260 6. 

2. புடமிட்டெடுத்த சுண்ணம்; 3 ௦5101பரா 

௦௱௦௦பா் 06811௩60 1௦ 6210118110 

(சா..அக.). 

த.வ. நீர்த்த சுண்ணாம்பு 

செயசூதசெந்தூரம் 2,௪22/2225/7214:2/77, 

பெ.(॥.) இந்திர சித்து, சிசுபாலன் இவர்கள் 

தருக்கக் கலைக்காக இதளியத்தைக் கட்டிச் 

செய்த சிந்தூரம்; ௦2101160 [௨0 ௦0106 

068160 1௦ ௦0501(04160 ரானா௦ேரு. (4 

95 60860 ௫ ஈய விப ர் 315ப 
௦௮8 ௨0 ௦1௪5 (சா.அக.). 

செயசூததாம்பிரம் 5.௪50/௪7தரரத்2ர, பெ. 
(1.) செம்பைப் பொன்னாக்கும் மருந்து; 1௪1 

க்ர்ர்ள் 0௦௩15 ௦0008 (௦ 0௦10 (சா.அக.). 
த.வ. பொன்னாக்கி 



செயசூதம் 

செயசூதம் 5,250, பெ.(ஈ.) 1. யூகி முனி 
கூறிய புடமிடுதல் முறையால் செம்பினின்று 

எடுக்கப்பட்ட களிம்பற்ற செம்பு; ௮1/0௨/0௦84! 

0௦00௭ (0பா2) ௦01817௦60 நூ ௦௦ 16 

401076 7௦ போவ 0000௪, ௨0001010 

(௦ 11௨ 000655 [2/0 008 ற 40010 ராபா 

8௦16 00 அி்ளாறு. 2. மூலிகை அல்லது 
தாதுப்பொருட்களினின்று எடுக்கும் செம்பு; 

0௦008 ஐர்20160 1100 ௨5 லார வாற! 

ஈு௮1(6ா ௦ ராவாக! ௦ா ஓன்801620 7௦ 

௦ ஈர்சாவி ரோ ப05 85 012160 

510050. 3. செம்பு மூலிகை; 00008 

81. 4. செம்பு; 00006 (சா.அக.). 

த.வ. மூலிகைச்செம்பு 

செயசோதி 5௪5001 பெ.(॥.) அணியம் 

செய்த ஒரு உப்பு; 8 1400 01 றாஒ08[60 59/4 

(சா.அக.). 

த.வ. செய்யுப்பு 

செயடால் 8௪! பெ.(.) 1. அடாவடி; 

1000 ௫ர. 2. சவடால் பார்க்க; 566 2௪1222: 

த.வ. தடாலடி 

[ப. 0௪ப72/2 த. செயடால்]/ 

செயதீபகாரி 5):௪272௮4அ7 பெ.(£.) பெருந் 
தும்பை; 18106 16ப௦85 (சா.அக.). 

த.வ. ஆனைத்தும்பை 

செயதே 5225, பெ.(1.) உப்பு; 591 (சா.௮௧.). 

செயதேகி சரசர] பெ.(1.) கல்லுப்பு; 568 

5911 (சா.அக.). 

செயந்தி 4ம் பெ.(ஈ.) தெய்வங்கள் மற்றும் 

பெரிய மாந்தர்களின் பிறந்தநாள்; ௦1ே ௦7 

0005 8100 016௨1 0௨15018085. 

[8/ம னார்? த. செயுந்தி] 

செயந்தியாசம் 'சரூனாஸ்ச52, பெ.(॥.) 

எங்கும் காணக்கூடியதும், மஞ்சள் நிறப் 
பூக்களும், நீளமான காய்களும் உடைய மரம்; 
ட ௮51310 58516 ற0/38ா1-5௪8021/௪ 

௭60/01/௪ 2//௪5 ௦070///௪ 5250௧7. 

465 செயநீர்” 

௨௦௦ 1166 மர்ர்ர் ௯5 1(ார௦ா 1/68/65, 

வார்ன் 4௮1௦ ரி00/215. 

இதன் விதைகளை எண்ணெயில் காய்ச்சித் 

தடவ குருக்கள் குணமாகும். வதக்கிக் கட்ட வீக்கம் 

போகும் (சா.அக.). 

செயநாதம் 2-/27222/77, பெ.(॥.) துத்தம்; 
வண்ட பாபா! 2௦ 5பழர216 (சா.௮க.). 

த.வ. வெள்ளைத் துத்தம் 

'செயநீர்! 2/௮; பெ.(ஈ.) 1. ஒரு வகை நீர்மம்; 
ர [10பர்்0் நாஜறகாகர 707 போ். 

2. சாராயம்; 87801. 3. அமுரி; பாராஉ. 
4. முலைப்பால்; 4௦088 மா6851-௱॥1. 

5. குடிநீர்; உடு 000) ந். 6. ஒரு வகை 
நெருப்புக் குழம்பு; இது கனிமங்களைக் 
கரைக்கும்; 8 பாரா! (10ப/0 ப860 ॥ஈ 

வரு. ௦001058146 5ப0!ரா216 8௨௭௭0 

58/ா௱௦/80. 7. கருப்பையில் உண்டாகும் 

நீர்; 8 |19ப/6 1௦60 1 ௨ 8௦ம் ௦ 

800௦பா1 121 18/6 01806 ரா 6 ௦ம். 

செயநீர் வகைகள் : 1. வெடியுப்புச் செபநீர்; 

2. காரச்செயநீர் 3. காடிச் செயநீர்; 4. தாம்பூரச் செயநீர் 

5. துரிசுச் செயநீர்; 6. பூரச் செயநீர்; 7. உப்புச் செயநீர்; 

8. சாரக்கட்டுச் செயநீர்; 9. அறுவகைச்செயநீர் 70. நாகச் 

செயநீர்; 11 அண்டச்செயநீர்,12. வீரச்செயநீர், 13. காரச் 

செயநீர், 14. சிப்பிச் செயநீர், 15. கெளரிச் செயநீர், 

16. செங்குமரிச்செயநீர், 17. அமுரிச் செயநீர் (சா.௮௧.). 

செயநீர்? ஆனார், பெ.(ஈ.) 1 சுண்ணாம்பும், 

எரியுப்பும் சேர்த்துப் பொடித்துப் பனியில் 

வைத்திறக்கிய காரநீர்; 8 பாம் (/0ப10 
றாஜ் 63/ 600080 10 ஈர் வே ௨ 

௱டிர்பாட 017 0008௨0 ॥ராஉ ௮0 

5௮1/38௱௱௦180. 2. பூநீறு, வீரம், சாரம் 

இவற்றைச் சரிபாதியாக எடுத்துப் 

பீங்கானிலிட்டு, இராப்பனியில் வைத்து 

இறக்கிய கார மருந்து நீர்; 8 ௱ாஉ01/௦1/வ] 

0ாஉ04௦ ௦4 ஐயா 19010 ௦014-4760 03 

1௦810 1௦ ஈர்ஜர்5 044 ௮ றாவ 

௦௦ார்ாரார 8 ஈம்ம்பாடி 07 8வ![௦ 

6110165080 (9பா!ரி60 ரீப/ஊா5 உலாம்). 



செயநீர்இறக்கல் 

செயநீர்இறக்கல் 3ஆனர-ர2௮] பெ.(ஈ.) 
புடமிடுதல் முறையில் அணியம் செய்த 

மருந்தைச் செயநீர் எடுக்க வேண்டின், அதை 

ஒரு பீங்கானில் இட்டு பூரணை தொடங்கி, 
சுறவம் (தை) கும்பம் (மாசி) திங்கள்களில் 

இராப்பனியில், அன்றாடம் வைத்திருந்து 

இத்தனை நாள் என்னும் முறைப்படி 
விடிவதற்குள் வெயில் படாமல் எடுத்துவிட 
வேண்டிய முறை; 18/5 15 16 9௦௪௮! ஈன்௦0 

௦4 றா€0வாவா0 8 பார் ॥/0ப0 ॥ஈபவாஷ்டு 

௨/௫ ா608ா24௦ ௦௦௨5 5௮௮௭௱௱௦/2௦ 

(சா.அக.). 

செயநீர்க்கருத்தன் கர் 
பெ.(ஈ.) எரியுப்பு: 8வ௮8ஊ௭௱௦/20., 1115 ௨௦ 

௦வ॥60 6608ப56 1* 1௦5 8ஈ ராறார்கார் 

(௩06 1ஈ 116 1020 ௦7 ௱௦8( ௦7 11 

யாவ ॥/0ப/05 (சா.அக.). 

செயநீர்காலம் 57-6௭, பெ.(ஈ.) 
செயநீர் இறக்குங் காலம்; 568501 1௦7 
60819 (6௨ பாராம |10ப/0் ௦ (6௦ 
9ுு1௦5௦065 ௮010-28பஉரு 8ம் “மாபகரு 
ய 568805 (சா.அக.). 

செயநீர்குத்தல் னார்! பெ.(ஈ.) 
செயநீர் ஊற்றி அரைத்தல்; ஜாரஈ௦10 
60106 மரச் (6 றா2507060 பால 
10ப10 (சா.அக.). 

செயநீர்காரணசித்தன் னார் 2௪௪ 
2/2) பெ.(॥.) செயநீர் உண்டாவதற்கு 
மூலமான எரியுப்பு; 58/8॥௱௦௱/8௦ (5 5௦ 
060 *0௱ (15 ௦வா0 கா றாறமார்வார் ௦7 
பாள் 10010 (சா.அக.). 

செயநீர்சித்திரம் ௮ர்-ப/1/௪ர, பெ.(ஈ.) 
ஒருவகை உப்பு; 5948௱௱௦/8௦ (சா.அக.). 

செயநீர்போக்கு 5ஷளார்-௦-௦2/40, பெ.(ஈ.) 
இன்ன மருந்து செய்வதற்கு இன்னவிதமான 
காரநீர் அணியம் செய்ய வேண்டுமென்ற 
முறை; 16 ஜா0௦0655 ௦071 றாஐஉறவா!ஈ0 9 
வாபா பாரார் ரிபரம் 10 8 றவார௦ப/லா 
601006. 
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செயநீராட்டல் 3௪/௮! பெ.(ஈ.) 

மருந்துடன் செயநீர் கூட்டி அரைத்தல்; 

யி 16 60/06 வர்ர (6௨ [10010 

0ர60௮160 0 (6600 85006 008/0௮16 1 

(பூ ௦0 2 94 ஈரம் (சா.௮௧.). 

செயப்பூரப்பசசை 52):202007-,0-0202௮/ 

பெ. (1.) உயர்ந்த பச்சை மணி; 1₹ப6 ஊாவ0, 

95 மா௦ப0 *0 .ஞூ006, ௦02. 1௦ நஸ் 

-020202௮! 

த.வ. பச்சை 

[செயப்பூரீஃபச்சை] 

[5/1 (௪-௦ய/௪ 2 த. செயப்பூர்ப்பள்சை] 

செயபச்சை 8):௪-222௦௮] பெ.(1.) மரமஞ்சள்; 

66 (பாற வ/௦ (சா.அக.). 

செயபரம் 52௦௮௮, பெ.(ஈ.) செயபச்சை 
பார்க்க; 566 527202020௮ 

செயபாகசாத்திரம் சம்சரச.2சப்ர்சா, 

பெ.(1.) மருந்துகளைச் செய்யும் முறைகளைக் 

கூறும் வடமொழி மருந்து இலக்கண நூல்; ௮ 

பர 14/6 1122015௦ 11 $வாவ! ௦0 ரொப05 

80 1௨ றா6ரகாக!௦ஈ - 2 9ச௪௦௦0/௪ 

(சா.அக.). 

செயபீதம் 8-.௪-௦/2௮7, பெ.(ஈ.) கெளரி நஞ்சு; 
9 060860 3/0 85௭/௦ (மூ.அ.). 

செயபூநிம்பம் ஆகார, பெ.(ஈ.) 
நிலவேம்பு; 970பா0் ஈ6௦௱ (சா.அக.). 

செயம் ஷு, பெ.(ஈ.) 1. வெற்றி: 41010ரு, 
5ப00885. "செம்பியமாக் களம்புகுந்தாற் 
செயம் பெறுவா்” (சிவர. கணபதியு. 7]. 
2. செயதிவசம் (பாக்கு); 316௦81பர (விதான. 

குணாகுண.79). 

[5/1 ௮ 5: த, செயம்] 

செயமங்களம் 8௪-71௮/49௮/2-7, பெ.(ஈ.) 
நற்சுழியுள்ள குதிரைச் சாதி (அசுவசா.12); ௮ 

01660 ௦4 [0756 மரி 0501000௦05 ஈலா!66. 

[5/4 ௮/௮ 2 த. செயம்-மங்களம்]] 
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செயமதம் 29௪/77202/77, பெ.(ஈ.) தயிர்: போ 
(சா.அக.). 

செயமாக்கி 72/07 பெ.(ஈ.) சேங் 

கொட்டை; ௱க8!/9 0 0௦0945 ஈபர் 

(சா.அக.). 

செயமாகம் 2ஷகாச72, பெ.(ஈ.) தினை: 
ஈரி. 

செயரசகற்பூரக்குளிகை 89/222/2ம௪- 

ரபீ] பெ.(1.) கல்லுளிச் சித்தன் முறைப் 
படி செரியாமைக்கும், கழிச்சலுக்கும் பயன் 

படும் மருந்துக்கட்டி; 8 ற1| றா££ெஜஐு௦0 

9௦௦0101109 1௦ ௨ ௱ள்௦0 ௦4 (விபர 800 

210 றா8501060 10 1101068110 லார் சா 

ொற்௦௦௨. 

செயரசப்பிரளயம் 2),27252-0-௦/2/௮, 

பெ.(ஈ.) அகத்தியர் மருத்துவக் காவியத்திற் 

சொல்லி உள்ள ஒருவகைப் புடமிட்ட இதளியச் 

செந்தூரம்; 8 0 ௦74 ௦8/0060 0)06 ௦7 

ஊரு 650160 ॥॥ 085025 129156 

௦ ௱601/016. 

த.வ. இதளியச்செந்தூளம் 

செயரசம் 3௪2௮77, பெ.(ஈ.) 1. இலிங்கம், 

வீரம், பூரம் முதலிய சரக்குகளினின்று 

வாலையில் இறக்கித் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட 
இதளியம்; "ஊர 60 ஈாஊ௦பரு லம்20160 170௱ 
15 ௦௦௱0௦பாு் 5ப௦0 85: ரா, 

0௦0105514௨, 8ப01॥௱916 610. 2. வாலை 

இதளியம்; $8பட0!/௱216 07 ௱ா௦பாரு. 

செலசரம் 

1ா௦௱ 568 ௪1௭. 2. ஆறாங் காய்ச்சலுப்பு; ஈ/1 
00160 80 1//(8760 51% ௯ 3. பிண்ட உப்பு: 
5811 றா60260 7௦ 106105. 4. தூய்மை 
செய்த உப்பு; £€ரி1ா€0 8211. 5. கட்டுப்பு; 

1501109160 5௮/1 (சா.அக.). 

த.வ. நல்லுப்பு 

செயவிருட்சம் 3ஆசமர்ப2ா, பெ.(ஈ.) 
இதளை; 8 பா(சொரிரி60 ௮ (சா.அக.). 

செயி-த்தல் 33%, 4 செ.கு.வி. (4.1) 
1. வெல்லுதல்; 10 076006, ௦௦00ப௦, 
பப். 2. செயல் வெற்றி; 10 5ப00660, 25 
| டபவா655. 

[5ம் இ 2 த. மெய] 

செயினட்டிகை 2ர௮/,4௪௮ பெ.(ஈ.) கடிகாரச் 
சங்கிலி போலச் செய்த அட்டிகை வகை (தற்.); 

26௦/2 16௭ ௦01 8 ௫௪40 வ் 

(௦ புர ௨ னார் (8 818060. 

/£. ௦௮/75 த. செரின்- நட்டி] 

3. நெருப்பிற்கு ஓடாதபடி கட்டிய இதளியம்; | செயை 5) பெ.(ஈ.) மும்மி (திரிதியை), எண்மி 
15011021௨0 ஈாசா௦பரு புரா எ ஈ௦1 
0188006881 ௦ ௦0. 4. கொங்கணவாத 
காவியத்திற் சொல்லியுள்ள சித்த இதளியம், 
சிராவண இதளியம், முதலிய இதளிய 

(அட்டமி), பதின்மும்மி (திரயோதசி) என்ற 
பிறைநாள்கள் (திதிகள்); 1௨ 30, 81/8 ௮0 
12ம் மான 0 (விதான.பஞ்சாங்.2). 

[54ம் ச2 ௬. செயை/ % க் ய் 4 ் 2௨5 
ன் ப மருந்துகள்; ஈ௦பா/க! றா௨0வா21௦ 5ப0 செல்லாய் அஜி பெ்டிண்னரர்கை க 

1656 ராசார்ா60 80௦6 ௦012௱ற2160 | 

௦9வாவனா வபர கள்ளு: 5. ஒரு வகை 

இதளியச் செந்தூரம்; 317 00406 ௦1 ற ன௦பறு, 

செயலவணம் 3௪௪காசர7,  பெ.(ஈ.) 
1. கடல் நீரைக் காய்ச்சிய உப்பு; 5911 802160 

(0 ௦4 றப (இ.வ.). 

/. 5/2 2 த. செல்லாய்] 

செல்லியம் 2/]-௮/77, பெ.(.) கோழி; 1௦11. 

செலசரம் 35/2-2272/77, பெ.(॥.) நீர் வாழ்வன; 
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80ப௮40௦ 8ார்௱ஈக!5. 'இளையீந்தாள் செலசர | செழுகம் 56/7௮/77, பெ.(.) அட்டை; |6௦0. 

பாகி பலம்" (கம்பரா சடாயுகாஎர்...22). 

[5/0 (ச 2 த. செலசரம்] 

செலதம் 8௪/22௮௱, பெ.(॥.) கோரைக்கிழங்கு 

(மலை.); 130௮1 (பம்சா 01 0ு0ஊாப6 

[01பஈ0ப6. 

[5/1. /4௪0௭ 2 த. செலதம்] 

செலப்பிரீ தி 55/2-0-ஐர[ பெ.(ஈ.) கருப்பூர 
சிலாசத்து; 1௦115160 0ர/51411560 05ய௱, 

ப560 ஈ 60/06 88 8 08050௦ (சங்.அக.). 

[5/0 /9- 2: த. செலப்பிரீதி] 

செலம் 2௨௭, பெ.(ஈ.) 1. நீர்: முகர்சா. 

'செலசரமாகிய பவம் (கம்பரா. சடாயுகாண். 

287. 2. இலாமிச்சை; 0ப50ப88 01895 
(சங்.அக.). 

த.வ. 1. தண்ணீர், 2. நறுமணப்புல் 

[5/1 /22 2 த. செலம்] 

செலாமணி 5௪௪௭௪0) பெ.(ஈ.) 1. செல்லக் 
கூடியது; 184 கர்ப் ௦80 06 085560, 98 
0011 18௪4 புர்/௦் (5 ௨ (6ரவ! 16௬0. 

2. செல்வாக்கு; [ஈரிப8ர௦6. “இப்போது 
அவருக்கு அவ்வளவு செலாமணரியில்லை" 

(இவ) 
[0. 0௮/2௦7/ 5 த. செலாமணணி] 

செலான் 2௪ பெ.(ஈ.) செலுத்துச் சீட்டு 
(சலான்); 06(/ர10916 071 065 9400. 61௦. 
(௩.௭). 

[/7. ௦௮/22 த. செலாண்] 

செவம் 2௬௪௭, பெ.(ஈ.) மன்றாட்டு; நாலா, 
ஈ60112110௦ஈ. “சந்தி செவத்தொழிலோமர் 
மத;தாப்பணம்"' (பிரபோத..92. 74), 

[5/1 /20௪ 2 த. செவம்] 

செவுங்களூர்ப்பூடு 35 /(//4௪2/4-0-0. 02 
பெ.(ஈ.) ஒரு வகை மருந்து; ௨ 14/80 ௦7 இவா? 
(சா.இக.), 

"செழுகம்போலச் சுருக்கியும் விரிந்தும்" 
(சி. யோ.பா.4 2 பஃ...26:4]. 

[5/04. ////22- த. செழுகம்] 

ட * ூ அஞ். 
௩ ஆட ஆ 

சென்மசாபலியம் 2277௮222௮7, பெ.(ஈ.) 
பிறவிப் பயனை அடைதல்; 16911881௦1 04 ௦6 
0016௦1 1 |76. 

த.வ. பிறவிப்பேறு 

சென்மபத்திரிக்கை 569/77௮20௪///௮4 பெ. 
(.) பிறப்புக் குறிப்பு அடங்கிய பிறப்பியம் 
(சாதகம்); 1010850006 11010149 11௨ ௭6 
1) 0௦௨5 175 (சா.௮௧க.). 

சென்மபீசம் &ர௱1௪-0/82௱, பெ...) ஆணவ 
மலம்; 01106 81௦0௮1 ௦௦00ப௦் (சா.அக.). 

சென்மம் .8277௮77 பெ.(॥.) 1. பிறப்பு; மா. 
“சென்மற் குரங்கும்” (அடப். 
திருஉரங்கத்தரந்..45) 2 முழுவ: 90501ப16 
மோகா ராம் 1/2ஈ. இந்த நிலம் சென்மமா 

ஓத்தியா? 
த.வ. பிறவி 

/5/1. லாகா 2 த. சென்மம்] 

சென்மமம் 5௪ஊ77௮7௮1, பெ.(.) பிறப்பு; மரா 
(சா.அக.). 

சென்மமலடி 2571௮-77௮-0 பெ.(ஈ.) பிறவி 
மலடி; வாள ௩௦ 0 பாரார் (சா.அக.). 

சென்மமார்க்காகி 56//712-/7727420 பெ. 
1.) நஞ்சைக் கட்டுகிற மூலிகைச் செடி; 9 
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216 இல! 5பழ00560 1௦ 86 16 பர்ர்ப6 ௦7 

000501/024410 ௮5௦/6. 

சென்மாந்திரம் 82௦௮7104௮7, பெ.(॥.) 

முற்பிறப்பு, வருபிறப்பு, இரண்டுங் கூடியது; 
உ ானீளாரா0 10 16 86 800 ரபர்பாடீ மர் 

(சா.அக.). 

த.வ. பிறவித்தொடர்ச்சி 

சென்மாந்திரவாசனை 520772/722-1:222/74 

பெ.(॥.) கருமபலனால் ஏற்பட்ட வினைகள்; 

06605 ரரட்பர்60் 1௦ ௦0௦5 றாவ/௦ப5 மார் 

(சா.அக.). 

த.வ. முற்பிறப்புநினைவு 
சென்னியம் 828௮, பெ.(ஈ.) உண்டு 

பண்ணப்பட்டது; 1/9 0ா௦0ப௦60. "மராத்தி 
சென்னியமாகும்”' (கவேதா.சூ. 710). 

த.வ. செய்யப்பட்டது 

[50 றெ 2 த. சென்னியம்] 

சென்னீர்த்துடக்கம் 822ர-ட0/04௮- 
பெ.(11.) மாதவிடாய்க் குருதி; ஈ॥£ா5$1பவ! 

010௦0 (சா.அக.). 

சென்னை 8௨87௮) பெ.(॥.) கோயிலில் உலாத் 

திருமேனி புறப்பாடறிவிக்கும் மேளம்; 8 ப௱ 

மா௦பாளார0 (6 0௦௦௦559101 ௦1 வா 10௦0. 

த.வ. செண்டை 

[6 சார/2 2: த. சென்னை] 

செனகசெனனியா 52௪2-22௮௮) 

பெ.(1.) தாய், தந்தையர்; 285. 'மறனியு 
முைகறுச் சிவனை வழிபடு மகவை யருளிய/ 
செனக செனனிபா ” (பாரத. மேதீதிர். 473. 

[5/டை௮சைத. செனகசெனனியோ] 

செனகநங்கை 52ர272-7௮194) பெ.(॥.) 
செடிவகை; 8806௦8 ஈரி/ர40ர், 9004/0௮19 

561609. 

[செனகல் நங்கை] 

/£. 55727௮/ 2: த. செனகல்] 

செனகன் 387௪9௪, பெ.(॥.) தந்தை; 12 

(பாரத.வேத்திர.47). 

[5/6 (அச்ச 2 த. சென்] 

469 சேகரம்! 

செனனம் 227௪௮/7, பெ.(.) பிறப்பு; ம் 

(சூடா.). 'அன்பாதஞ் செனனகரித்தைம் 
பொடி ப்படுத்தே ” (சிவரக.காயதீதிர்] 73). 

[5/ம. 27௮7௪ 2 த. செனனம்] 

செனனி 89ஈ௪ற/ பெ.(.) 1. தாய்; ா௦்ள 
(பாரத. வேத்திர.47.). 2. உயிர்களின் 
பிறப்புக்குக் காரணமான சிவசத்தி; (5213) 
01621146 ஊரா 01 ௪ (சி.சி.1, 60, 
ஞானப்.). 

த.வ. ஈன்றோள் 

[5/௩ ளான? த. செனணி] 

செனி-த்தல் 324, 11 செ.கு.வி.(%.1.) பிறத்தல்; 

10 0௨ 00௦. “திங்கணுதல் வோவிற் 

செனித்தோறும் ” (ஏகா1ம்.உ௰ா..24) 

[5/0 ளா 2 த. செணி-/ 

செனு 210, பெ.(॥.) தோன்றிடம் 

(உற்பத்தியிடம்); ர ற1206. 'தனறுவேதத்தின் 

கேர்ிக்குஞ் சதா ேதததின் வேள்விக்கு 

செறு" (பாரத.புதினோ..27) 

[820 ப 2 த. செனு/ 

சேகண்டி 37௮ பெ.(1.) கோல் கொண்ட 

டிக்கும் வட்ட மணி வகை (சூடா.); 9010. 

[5ம் /ஏூ2-ர2ா(2 2 த. சேகண்டி 

சேகரம்! கரச, பெ.(॥.) 1. வருவாய் 

ஈட்டுகை; 200ப/5!(10, 584105. 

2. அரியம் செய்தல்; 001510, 60210, 
[68௨011655. 3. கூட்டம்; 0௦1604௦, 924740. 

4. கொடிவழி (வமிசம்); 1/1, 1106. 
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ரீ எந்தச் சேகரத்தான்2'. 5. மாவட்டம்; 

பன்ர. இரரமநாதடரஞ் சேகரம்". 

[8/4 0ல். 2 த. சேகரம்] 

சேகரம்” 56ட௮௪/7, பெ.(॥.) 1. மணிமுடி; 

௦௦௨, ௭65 (பிங்.). 2. தலை; 11680 (சூடா.). 

"செக்காவான் றிங்களணி சேகரத்தாள் 

(திருவானைக்.உலா, 82). 3. தலையிலஎவிவது; 

(கர் ப்ர 15 மார ௦0ஈ 16 ௭௨80, 85 
981180 ௦07 110615. 4. அழகு; 068பட0ூ 

(சூடா.). 

[54ம் 820௮௪ 2 த. சேகரம்] 

சேகரன் 59௮2, பெ.(॥.) சிறந்தோன்; 

ஊர்க் றா. “மூதறிஞர் சேகரன் ” 

(பீரபோத.கட் 4), 

[5ம் 55:௮௪ 2 த. சேகரன்..] 

சேகரி'-த்தல் 529௮, 11 செ.குன்றாவி. (1.) 
1. வருவாய் ஈட்டுகை; 1௦ 800ப!(6, 06, 

560016, ா௦௦பா6. 'பதார்த்தமெல்லாம்... 

சேகரித்துப் புசித்தேத்தி" (சிவர. 

சி/வகமா.24). 2. அணியஞ்செய்தல்; 1௦ 
6086, ௦46 ரவர். 3. ஒன்று சேர்த்தல்; 1௦ 

001801, 04௪, 855ஊ௭ம்6. 

[5/7 ௨45 த. சேகரி] 

சேகரி“-த்தல் 55ர௮7,11 செ.குன்றாவி. (4...) 

சிறந்திருத்தல்; 1௦ 6%061. 'அவாகளுக்குச் 
சிகாமணிபோலே சேகரிக்குமவராய் ” (தி். 
பெருமாசர். தணிபன், வியா, பகி.67. 

[5/0 85//7௮:௪ 2: த. சேகரி] 

சேகன் 2௪2, பெ.(ஈ.) படையாள் (சேவகன்); 
501016. “சேகா... குதிரையோ வீறியது ” 
(கவித. 96). 

ம. சேகன் 

த.வ. போர்வீரன், மறவன் 

[5/:4. 58/2௪ 2: த. சேகன்] 

சேசகிரி 559௪-9071 பெ.(ஈ.) ஆதிசேடன து 
உருவமாகக் கருதப்படும் திருப்பதி மலை; 
ர்பறல்ர் ஈர்/6, ௦௦05 /ன7௨0 95 2071-2252. 

। சேசசாயி 562௪-௪௮ 

த.வ. ஏழுமலை, திருமலை 

[5/0 56௦௪2 த. சேசகிரி] 

சேசச்சினையெண் 2252-02-27, பெ. (ஈ.) 

வகுத்தலிற் சரியாயடங்காத எண்; ௮(1/0பகார 

(தற்.). 
[5ம் 525௪ 2 த. சேசச்சினையெண்/ 

பெ.(ஈ.) 

திருமாலுக்குரிய ஆதிசேடனாகிய படுக்கை; 

18ப6 060 1௦60 0 40422௮. 

த.வ. அரவணை, பாம்புப்படுக்கை 

சேசசயனம் 5252-2௪)/22/77, 

[8/0ு. 2252402/217௮/17.2 த. சேசசயனம்/] 

பெ.(ஈ.) திருமால்; 
பாப 85 60110 ௦0 &௭4229௪. 

ஆதிசேடன் மீது பள் கொண்டோன். 

த.வ. அரவணையான் 

[5/1 52௪௪724/7 5 த. சேசசாயி] 

சேசத்தியாச்சியம் 252௪-(0:2220/௮/7, பெ. 

(॥.) முன்னாளிலிருந்து தொடர்ந்த மிச்சமாய் 
நற்செயல்களுக்குத் தகாத காலம்; (&547௦1.) 

16 பாலமாா௨0் 06/௦0 ௦7 ரச2ஷ்சா (0௭ 

£ப5 ள் 1௦0 16 ௨௭௦ ௦7௦06 ஜெ 1௦ 1௨ 

1ல், 06/60 1௦ 06 118 ப501610ப6 

[5/். 525௪ (0/௪00௦/௮1/77] 

சேசநம் 585௮7௮, பெ.(ஈ.) பெண் ஆமை; 

166 1010156(சா.அக.). 
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சேசபூதன் 252௪-ம022, பெ.(ஈ.) அடியவன் | சேசானுமானம் ச்சச்சரபாரசரச, பெ.(ஈ.) 
(ஈடு.); 9005 518/6, 060166 ௪25௪-0127. 

த.வ. அடிப்பொடி 

சேசம் 525௪7, பெ.(॥.) மீதம் (சேடம்); 
ஊவா. 

த.வ. மிதி 
[5/0 8892 5 த.சேசர்] 

சேசவோமம் 2£822-ட௦/772/7), பெ.(ஈ.) 
திருமணம் நடக்கும் நாள்களில் இறுதிநாளில் 

நடைபெறும் ஓமச்சடங்கு; 5801171014] ௦17௨10 
914 116 005€ 017 8 /6001 10 0௨௦1 
(ன.). 

[5/1 8222த. சேசவோமம்] 

சேசன் 582௪, பெ.(ஈ.) 1. ஆதி வடிவானவன்; 

220-௪2௪ 16 110ப8810 - ॥68௨0௦60 5ஊழறளார். 

2. அடியவன்; 02/0166, 81916. 

த.வ.' அடிப்பொடி 

[8/5 2௪ - த. சேசன்] 

சேசனக்கிரியை 557௪-1 பெ.(£.) 
புண்களை, மருந்துநீர் அல்லது நெய்மத்தினால் 
நனைத்தல் அல்லது கழுவுதல்; 8/0 116 
ப1௦615 ௦1 ங௦பா05 பர் 1014௦5 0 015 
(சா.அக.). 

சேசனம்!' 82௪௮7, பெ.(ஈ.) 1. நனைத்தல்; 

50814710 1ஈ ங்க. 2. ஈரமாக்கல்; ஈவா 

4/௭. 

சேசனம்* 225272/77, பெ.(॥.) பெண் ஆமை; 
1௮6 10110156 (சா.அக.). 

சேசனியம் 852௪௪, பெ.(.) தெள்ளுக் 
கொடி; 1680100681 016606, 1060100681 

௦௦114 (சா.அக.). 

சேசாசலம் 86525௮5/, 

பார்க்க; 866 ௮25207 

பெ.(॥.) சேசகிரி 

த.வ. ஏழுமலை, திருமலை 

[8/ம் 2௯௪௦௭௪ 2 த. சேசாசலம்] 

சேசாத்திரி ௪௪2587 பெ.(ஈ.) சேசகிரி பார்க்க; 
866 525920 

[5/1. 5௯௪27 2 த. சேசாத்திரி] 

எச்சஊகம்; 1112121706 01 8 0851 ௦8056 110 

9 0656 760 566 (மணிமே.27, 33, அரும்.). 

[5ம் 54 24௮71ப7721122-த. சேசானுமானம்] 

சேசி'-த்தல் 5%/ 11 செ.கு.வி.(3.1.) சேடி 

பார்க்க; 866 0280 

[5/1 26/2 ௧. சேர] 

சேசி” 5%/ பெ.(1.) 1. ஆண்டவனான கடவுள்; 

000 85 16 100 ௦1 ஈகா! 0. “தியா 

பகுணாய்ச் சேசியாய் நின்று நடத்திக் 

கொண்டு” (ஈடு.ர 7 79. 2. ஆற்றல்; 911, 

08089014/. அநறதச் செய்ய எனக்குச் 

சேவியிம்லை '. 

த.வ. வினைத்திறம் 

[5ம் 82/72 த. சேசி] 

சேசி” 955 பெ.(1.) 1. காட்டுக் கஞ்சாங்கோரை; 

5906 168018, 584/8 ௦6. 2. சீமைக் 

கஞ்சாங்கோரை; 08108 8806. 3. சீமைக் 

கற்பூர இலை; 014 5806 [697 இலார், 5௪4/௪ 

ற ௨102/2175/5 (சா.அக.). 

சேசுநாதர் 2524722௪ பெ.(.) இயேசுநாதர் 

(பார்க்க); 465ப£. 

/77. /25ப5 2 த. சேசுதாதா] 

சேசுரவாதி 522பசாசர் 

ஞுண்மையை ஒப்புக் கொள்வோன்; 16151 

(விவேக.சிந்.பக்.20). 

[56/4 கச்ச 2 த. சேசுரவாதி] 

பெ.(ஈ.) கடவு 

சேசுவரசாங்கியன் 525/௮ ௪2/1/:௪) 

பெ.(ஈ.) கடவுள் உண்மையை ஒப்புக் 

கொள்ளும் சாங்கிய மதவாதி; (£॥ி.) 1௦1௦0௮ 

௦7 161511/௦ ச்ச வோ (சி.சி.2, 57, 

சிவாக்.). 

[9/1 
சேசவரசாங்கியன்] 

சச் 2 த. 
ஆர் கஸ் தி 

5260/2/2 * 



சேட்டம்' 472, சேட்டை” 

சேட்டம்! ரசா, பெ.(ஈ.) 1. மேன்மை; | சேட்டி£-த்தல் 80 19 செ.கு.வி. (1:.1.) 
ஊா௱னா06, 012847656, ஓவ18ா௦௨. "கேட்ட 
ரய பாதுகை ” (விநாயக. 80, 278). 
2. வலிமை; 51181010, ற௦ஙனா, ௦80க01நு. 
எழுந்திருக்கச் சேட்டமில்லை 3. செழிப்பு; 
(மயாகா௦, 1௭. சேட்டமாம் உண்டாக” 
4. அழகு; 0000 85 ௦7 ௦௦பார்சாலா௦. 

[5/0 3௯/௭ 2 த. சேட்டம்] 

சேட்டம்” 26/௪, பெ.(ஈ.) 1 விடை (வைகாசி) 
மாதக் காருவா (அமாவாசை) கழிந்த ஒரி 
(பிரதமை) முதல் ஆடவை (ஆனி) மாதக் 
காருவா முடியவுள்ள நிலாவளவு (சந்திரமான) 
மாதம்; 16 1/8 பாகா ஈர் *1௦௱ 14 802] 
1௦ வளர 1௨ ஈவு ௦௦ 11 1உ௱ரர் 6/ 
,/2(14429) (௦ 6 ௨0 ௦4 (06 ரு றா 
ஷொ௱ உரு ௦7 20217 (2771) 

சேட்டன் க பெ.(ஈ.) 1. பெரியோன்: 
61501 ௦4 8௱ர்ாஈ60௦௨ ௦7 5பற6ர௦ £லாட, 
9631 றவ. “சேட்டரா முணியோர்களுபம் ” 
(ொயகுபு 75 79), 2. உருத்திர ருள் ஒருவர்; 8 
3௩ப018 (சி.போ.பா.2, 3. பக்.212). 

[5/4 ககக 2 த. சேட்டன்] 
சேட்டனம் 5527௮, பெ. (॥.) முயற்சி; 
ஓ, விர (யாழ்.அக.). 

[5/3 ௦259/௪7௪ 5 த, சேட்டனம்/ 

சேட்டாதேவி 561/2-221/ பெ.(॥.) மூதேவி, 
இலக்குமிக்கு மூத்தவள்; 9௦04686 ஐர* 
ஈர80ர்பா6ி, 86 (0௨ அக ஒகர ௦4 |, வளர். 

த.வ. தவ்வை, முகடி 

[5/6 றகர்22 த. சேட்டாதே௨ி] 

சேட்டி தக பெ.(ஈ.) தமக்கை; 61087 5161௮ 
(யாழ்.அக.). 

[57% ௪௨ த. சேட்டி] 

சேட்டி'-த்தல் தட 14 செ.கு.வி.(4.[.) 
தொழிற்படுதல்; 1௦ ஒ)%க1 ௦ஊ5ஊ17, 1௦ 
ஊர, 1௦ 66 ௮௦114௨. 

[$4:1. 26515 த, சேட்டி-]/ 

தொழிற்படுத்துதல்; 10 ௦9056 10 06 ௮௦1146. 
(0 006816 பழ௦ஈ. சந்நிதி சேட்டிப்ப 
(திருமந்.2391) 

[5ம் 225/2 ௬, சட்டி] 

சேட்டிதன் 85/42 பெ.(.) தொழிற் 
படுத்துவோன்: 01601110 808: ௦0௨ வர 
5616 017615 10 ௩0. 'சித்தடன கித்துக் 
கெல்லாஞு் சேட்டிதனாதலானும்"” (அ.ச. 55 
பக. 5275), 

/5/41. 025/2 2 த. சேட்டிதன்] 
சேட்டு 55/0, பெ.(ஈ.) பெரும்பான்மையும் 

குசராத்தி வணிகர்க்கு வழங்கும் சிறப்புப் 
பெயர்; (1/6 ௦7 ஈ௱ஊா௦வா(6. 6506012117 
பே2819116 

[/7. 5512 த. சேட்டு] 

சேட்டுக்கடை 25//0/-/4௪09)  பெ.(ஈ.) 
குசராத்தியர், மார்வாரிகள் முதலியோர் 
வாணிகம் செய்யும் இடம்; 1206 ௦74 ப511௨55 
04 8 கபர8ா£ரி ஈாளா௦்கார். |1காளார ௦ 

[சேட்டு-கடை] 

[77. 52477 2 த. கேட்டு] 

சேட்டுமம் 55/77௮77 பெ.(ஈ.) கோழை (கபம்); 
60 (சங்.அக.). 

த.வ. சளி 

[5/0 ௮/2௨77௮7 5 த. சேட்டுமம்] 
சேட்டை! 55/4) பெ.(ஈ.) 1 மூத்தவள்; 610௦7 

518161, ௨108 ௦௮ (திவா.). 2. மூதேவி; 
0000685 6௦ ஈ570ர்மாடி, 95 10௨ ஒர 
315167 ௦4 | ௮ா௱! (திவா... 

த.வ. அக்காள், தவ்வை 
[5/மு நரச 5 க. சேட்டை] 

சேட்டை” 557௮] பெ.(ஈ.) 1 பெருவிரல்; 1*ப௱ம். 
“செறித்துவடர் தாச்சி மீ தே செபிக்க 
கோலியைச் சேட்டையில் (சிவதர.3 4) 
2. தழல் (கேட்டை); (௨ 1810 11௮/%5811௮. 
3. சுளகு (விசாகம்); (16 1616 1௮1 12. 



சேடக்கிரியை 

சேடக்கிரியை 252௪-௮ 

கருமாந்திரம்; 1பாவ! (165. 

பெ.(ஈ.) 

த.வ. கருமாதி 

[5/0 2252 /-/70:20த. சேடக்கிரியை/ 

சேடக்குடும்பி 2209-/66/ரப/ம/ பெ.(॥.) 

(அடியார் குடும்பத்திலுள்ளவன்) கோயி 

லருச்சகன்; 1816 றார்951, 86 ௦8௦00 ௦ 

2 *ச௱ரி/ ௦1 02/01665. “சேடக் குடும்பீமின் 

குறமகள் (சிலப், 52) 

த.வ. குருக்கள் 

[5/ம. 2௪9௪ 5 த. சேடக்குடும்பி] 

சேடகம் 56272/77, பெ.([.) கேடயம்; 51/60. 

ரயிய்ப்பளாக சேடகமுமேந்தி” (சூனா. 

அரச 152, 

த.வ. கிடுகு 

[58/7 பச 2 த. சேடகம்] 

சேடன் 5209), பெ.(ஈ.) 1. 

௦௦௦/௦, 8585001816, 11610 (பிங்.). 

2. காதல் தொடர்பான செய்திகளில் 

துணைபுரிபவன்; 8 00108110॥ க 05 

௦6 1ஈ (க 10௩6 கரீர்சா5. ஊடறிர்க்குஞு் 

சேடன் (௪௪.25 

த.வ. பாங்கன் 

[8/1 22/௪ 2: த. சேடன்] 

சேடி ச் பெ.(ஈ.) 1. தெருச்சிறகு; 5106 ௦1 8 

51664 (சூடா.). 2. வித்தியாதரருலகு; 1௦ 

வரம் ௦4 பாஞ்220௮௭௪5. "மாசில் வஊரலொளி 

உடதிசைச் சேடி" (மானரிமே. 177 27. 

[5/7. அகா/2 த. சேடி] 

தோழன்; 

சேடித்துவம் ச்சஜி்கா, பெ.(ா.) ஆளுந் 

தன்மை; 51871௦ ௦07 ௦610 18 ௨5187. 

"சேடித்துவப்பரரெவர் (நூறி றெட்டுத். 

திருப்புகழ் 52. 

த.வ. ஆளுமை 
[5/ம 325/௪ 5: த. சேடித்துவம்] 
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சேடியம் கஞ்), பெ.(ஈ.) ஊழியம்; 58108. 

த.வ. தொண்டு 

[840 5259௪௪ 2 த... சேடயம்] 

சேடை 8584 பெ.(1.) தொளியுழவுக்காக நீர் 

கட்டப்பெற்ற வயல்; 11610 ரி/60 முரிர் பலனா மாம் 

9 1௪ம் 10 060816 [( 10 50840 (௦௦). 

த.வ. நீர்க்கட்டல், தொளி 

[0. /5022 த. சேடை/ 

சேணி க் பெ.(.) 1 சேடி பார்க்க; 566 222 

2. ஏணி; 800௦27 (திவா.). 3. முறை; ௦04, 

வாலாணெளார் (யாழ்.அக.). 4. குழு; வங ௦7 

காணா, 56 ௦4 ஷன, 008 ௦7 

[3/௮ 615. 

[2ம் 55/2 த. சேணி] 

சேணிகன் காக, பெ.(ஈ.) 1. சமணப் 

பேரரசர்களுள் சிறந்தோன்; 81 ॥/ப5170ப5 /வா 

பார. 2. சேணியன் பார்க்க: 566 5:௮7. 

இவ்வாடை சேரிகள் பரசள்....229, மப. . 

[9/4 அகா/௪ 2 த. சேணிகன்] 

சேணியன் 4காந்ச, பெ.(ர.) ஆடை நெய்யும் 

தொழில் (சாதி)வகையான்; 8 61855 ௦1 

/681/615. 

த.வ. நெசவாளன் 

[51ம் தூகறச 2 த. சேணியன்] 

சேத்திரக்கிஞன் 8௪/௭ பெ.(.) 

(உடம்பை அறிபவன்) ஆதன் (ஆன்மா); 500, 

௮95 ஈவர் ௦16096 074 16 6000. 

'ஏத்திய சேத்திரக்கிஞன் ” (விநாயகப.52 73 

[5/ம் /சசர்சபச 2 த. சேத்திரக்கினன்/ 

சேத்திரபாலன் சசநீர்சம்சுகு  பெ.(.) 

1. ஒவ்வொரு ஊருக்குமுள்ள காவல் தெய்வம்; 

0பகா04ா-0ஷஷ. 2. வயிரவர்; 32/௮. 

த.வ. ஊர்க்காவல் தெய்வம் 

[5/ம் /ச20௪:02௪ 2 த... சேத்திரபாலன்] 



சேத்திரபிண்டம் 

சேத்திரபிண்டம் 86/17௪-0/72௪7, பெ.(॥.) 

புண்ணியத் தலத்திற் தென்புலத்தார்ப் 
பொருட்டுக் கொடுக்கும் உணவுப் படையல்; 

௦௮! ௦7 106 017721601௦ 865 | 8 880160 

01806. தஇிகிறியறற்கரையிர் சேத்திர பிண்டங் 

கொடுத்து” (சேதபு; தேவிபுர..24) 

த.வ. தென்புலத்தார்ப்படையல் 

[5/6 (5602-02 5 த. சேத்திரபிண்டம்] 

சேத்திரம் 3610427, பெ.(.) இடம்; 1806. 

த.வ. இடம் 

[5/0 6560௪ 2 த. சேத்திரம்] 

சேத்து 850, பெ.(ஈ.) நிலம்; 1௨10, 01௦1 ௦4 

0௦பா0. 

[5$ரர். //72//௪ 2 த. சேத்து] 

சேத்துமம் 22/1772, பெ.(॥.) கோழை, சளி 

(சிலேட்டுமம்); ஜர/80ா. 'திருவிரல் மூன்றி 

ஸோடில் சேத்து நாடியாமம '(த௫ந்.சர./1, 2075), 

[5/0 3/887௪ 5 த. சேத்துமம்] 

சேதக்காலன் 55/௮4, பெ.(ஈ.) 
கெடுதிக்காரன்; ஈ/50/ஸ/௦ப5 06180. 

த.வ. தீக்குணத்தான் 

[5/1 ௦/7202 2 த. சேதக்காலன்] 

சேதகம் 55/27௪7, பெ.(ஈ.) சேறு; ஈப0, 81ப5ர 
(திவா.). 'குங்குமச் சேதகந்திமிர "' (கம்பரா. 
ரைக்காட்சி.56). 

[51. 5202 2 த. சேதகம்] 

சேதனத்துவம் 5௪ர2௪//ப௪௱, பெ.(ஈ.) 
அறிவால் உயர்ந்த நிலை; 51816 ௦4 60 9 
251212] (வேதாந்தசாரம்.பக்.59). 

[5/. 280௮7௪-ட்௮ 2 த. சேதனத்துவம்] 

சேதனன் 56ர2ர௪,பெ.(1.)1.அறிவுடையோன்; 
1ம், ர86 ௦௭50, ரச4௦ஈ வ] ௦80 
€€ 800060 ஈர 1ர்வ(10800௦௨6. 
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2. (அறிவுடையது) ஆதன் (ஆன்மா) (பிங்.); (௦ 

50ப!, 85 ம். 

த.வ. அறிவாளி 

சேதனாசாரம் 55208722௮௮, பெ.(ஈ.) 

சுன்னத்து; (₹.0.); [6 ௦4 ௦௦பரா௦610. 

[5/0 /72027272-02/22த. சேதனாசாரம்] 

சேதனை' $£502௮) பெ.(ஈ.) இறிவு: 

[0416006. “சேதனை மன்னுயிர் ” (கம்பரா. 

சுடாயவாம்ர்.57] 

[5/1 061272 2 த. சேதனை] 

சேதனை” 2622௮ பெ.(ஈ.) சேதனை' பார்க்க; 

566 56/2௮: 'சேதனையுண்ணக் கண்டாள்” 

(கம்பரா. இராவணன் வதை.55), 

[5/5 0/20722 த. சேதனை] 

சேதி 5601 பெ.(ஈ.) 1. வடதேசங்களுள் ஒன்று; 

60, 16 160100 10பா0 81॥8860பா 8௭0 

பழ௦ வபா, ௦006 01 56 122477, 0.3. 

“சேதிப்பெருமான் கிசுபாலன் ' (பாரத. 

இிரெளாபதி.42). 2. சேதிநாடு பார்க்க; 566 

5.2072020/. "சேதி நன்னாட்டு நீடு திரக் 
கோவலூரில் ” (பெரிய. மெய்ப்பொரு... 

3. சேதியை ஆண்ட ஓர் அரசக்குடி; 16 

நொர௨5டு (கர ஈப/௨௦ ரோ௦0(. “சேதிமா 

மாபோன் "'(பாரத.குருகுல. 104), 

[5/7 22072 த. சேதி] 

சேதிநாடு 8௪, பெ.(ஈ.) திருக் 

கோவலூரைத் தலைநகராகக் கொண்ட நடு 

நாடு; ஈ௮1ப-ஈ80ப ர கரி ௦யார்ரு ரஸா 

ரப்பா ௨5 116 ௦81௮]. 

சேதிபன் 560152, பெ.(ஈ.) 1 சேதி நாட்டரசன்; 

16 [ற ௦4 ௪0. “சேதிபம் பெரும்பகை 

செகுத்தே ” (பாரத. இராசகு.ய. 752). 

2. நடுநாட்டரசன்; 116 [0 ௦1 

7201. "சேதிபா நர்கோகலுரா் மலாடமன்னார்' 

(புராணசாரம், ச. பெரியபு. புதிர்), 

[541. 020,0௦௮: த. சேதிபன்] 



சேதிமரம் 

சேதிமரம் 8௪0-77௮௮7, பெ.(॥.) அருக 
(சமண)க் கோயிலில் உள்ள குளிர்ச்சியும் 

தூய்மையும் தரும் மரவகை; 890160 1166 [ர 8 
ர்வாக 1௦6. “சேதிரங்களெட்டு ”(பேருமற். 
06.3) 

[5/6 ௦௮0/௪: த. சேதிமரம்] 

சேது 52020, பெ. (1.) 1. செய்கரை; 09ப86 ஸு, 

௦1006 081 (பிங்.). 2. இராமபிரானது படை 

(சேனை)கள் இலங்கை செல்லுதற்கென 

இயற்றப்பெற்றதாகக் கருதப்படுந் திருவணை; 

20௨5 6006 8 66ர் ௦7 5பாடா ௦016 
௦௦ 1௨௦] ௦7 ஜே மரன் 16 
ஈாலா கார் ௦/௪, 3011. வாயா 30 

411. 07/44 200௦ ॥ கழ ஈரா 106, 59/0 1௦ 
3/6 068 ௦௦911 ப0120 1௦ ௨ாஸ்ஊீ ௩௨௨5 

10095 (0 0088 0427 10 0௮/42. "சேட 

னென்ன.ப் பொயிந்தது சேது வே (கம்பரா. 
சேதுப. 56).3. இராமேசுவரம்; 1116 15120 ௦7 

[?௮/77220272/77. "சேது ன? ராம நாதனை 

நிறுவிய கரஜதைமை” (சேதுபு. ௮௮. 7. 
4.தனுக்கோடி, தருப்ப சயனம் முதலிய 

வற்றிலுள்ள புனித நீராடல் துறை; 890160 

௦211179-01441 கர் 0/௮, 0 ௮1ம்/9௮- 

52)/472/77, 210. 

[5/4 5௪0/ 2: த. சேது 

சேதுசுநானம் 550/5-பாகிரகா, பெ.(.) 

தனுக்கோடி, தருப்பசயனம், முதலிய 

சேதுக்கரையில் செய்யும் கடல் நீராட்டு; 569 

௦9147 81 2/5 0௮ம/2-24/27477, 

61௦, ௦051067௦0 1௦ 06 ௦7 £[01௦ப5 ஈர் 

(இ.வ.). 
த.வ. சேதுக்குளியல் 

[9/4 5சபலாகாக: த. சேதுசுநானம்] 

சேந்தி சகா பெ.(.) கள்; 1009]. 
சேததிக்ககடை (1//.0.). 

[பீ. எகா த. சேந்தி/ 

சேப்பு 25௦20, பெ.(.) சட்டைப்பை; 02046. 

/47௩ /௪ம் 2 த. சேப்ப] 
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சேமண்டன் $8காசா2, 

சேமாதிசயம் 35772075௮):2/77, 

சேமாதிசயம் 

சேபம் 256௮7, பெ.(ஈ.) ஆண்குறி; ஈஊமாப௱ 

ஏர்ரி6 (யாழ்.அக.). 

[5ம் ௪2௦/௪ 5 த. சேயம்] 

சேம்பா 5க௱ச்சு பெ.(ஈ.) குதிரைக்கு வருஞ் 
சளிநோய்; 0/810618, 8௨ ॥0156-0156856 

(அசு.வசா.92.). 

[பீ. சகரம்ச 5 த. சேம்பாரி 

பெ.(॥.) தந்ைத 

யில்லாதவன்; 01௦ 0௦ [185 1051 15 12௭. 

த.வ. தந்தையிலி 

[8ம் ௪271ம் 2 த. சேயாண்டன்] 

சேமம் 577௮77, பெ.(1.) 1. நல்வாழ்வு; 891611, 

9/!|-0௨110, விரக. “சேமமேயுன்றன ச் 
கெள்றருள் செய்தவன் (தேவா. 7725, 9), 
2. இன்பம்; [180010655, 91695பா£ (சூடா.). 

3. காவல்: ௦016201100, 256 ு௮110, 

56௦௫, 067800௦6, 5976 பகா. “சேம 

பள்பதில் ” (தே.யா..93,4). 4. அரணான இடம்; 
910110 010, 860பா€ 01806. 5. சிறைச்சாலை; 

1500, பொர60ா. 6. புதை பொருள்; 0210 

(228 பா6-110௨. “சேமம்போ பெடுப்பவா்” 

(ிரபுவிய், சித்தரா..49), 7. ஒலைச் சுவடியின் 

கட்டு; டரா ௦7 018 0௦௦1. 'புதீககர் தன்னைச் 

சம நீச்கின ளோதினான் " (திரு.யாத..பு. 

திர௨ட....20), 8. போர்வீரன் தன்னைக் காத்துக் 

கொள்ளும் ஐவகைச் செயல்களுள் பகைவரது 

அம்பு தன்மேற்படாமல் காக்குஞ் செயல்; 801 ௦4 

23 கா 0016014110 ர௱5வர் 808151 

௦51112 8௦1/5, 006 ௦4 0௮/722-7 011/7), 

0... 'எப்தார் கருவிபாலே மறைத்துச் சேரர் 

செப்பராறும் (2௧, 576) 9. பிணக்காப்பு; 

டரா வாட 5௦00 8 00056 1௦ 

யார ௦ ராரா ளா (வின்.). 

[9/ம் கரச 2 த. சேமாம்/ 

பெ.(ஈ.) 

நலவாழ்வுச் செய்தி; ஈ௦ய/5 07 1/611276. 

[9/4 /(சகராசர்சர்/௪ 2 த. சேமாதிசயம்]/ 



சேமியா 476 சேவனைக்காரர் 

சேமியா 5கஈந்கு பெ.(ஈ.) கோதுமை முதலிய | சேவகனார் 5௪7௮72; பெ.(ஈ.) ஐயனார்; 

தவசங்களால் திரிதிரியாகச் செய்யப்பட்டுப் சிற 85 8 பவா!/0-0வடு (வீரத் தெய்வம்) 

பாயசம் முதலிய பலவகைப் பலகாரஞ் (சங்.அக.). 

செய்வதற்கு உதவும் உணவுப் பொருள்; [54ம் ௪2௪4௪ 2 த. சேவகனாா] 
4/௮. 

த.வ. நூல்மா 

[88/17 52௮72 த. சேமியா] 

சேயா 8 பெ.(॥.) கடுக்காய் (மலை); 

௦0௦ப(௦ ஈடா௦௦ல4. 

[5/0ம. ச 2 த. சேயா] 

சேர் 56, பெ.(ஈ.) 1. எட்டுப் பலங்கொண்ட ஒரு 
நிறுத்தலளவை; 8 81800810 கவர் - 8 

08185. 2. ஒரு முகத்தலளவை; 0 01 9010 

௱௱688பா௪உ - 1/24 ௪௮௮1 ௦2410 - 70 
பே..॥ா. ௮௭0 பரா ஈ 5.08, சேவதி 86020 பெ.(ஈ.) குபேரனது 

[/3. 5572 த. சோர்] செல்வவளம் (நிதி); /₹ப547௪'5 11685 பா௦ 
சேர்பந்து 82௦௮20, பெ.(ஈ.) கசை: ம், (யாழ்.அக.). 

500ப106. [5/1 260/20777/ 2 த. சேவுதி!] 
[0ீ. 25/ம௮722 த. சேர்புந்து] 

சேர்விலங்கு சரசர, பெ.(ஈ.) தளை 
(யாழ்ப்.); 1611675 10 16 1664 ௦ ஈவா (.). டம் 

/[பீ. 25725 த. சேர்விலங்கு] பதங்லிவ் தனு 
சேவகம் ௪௪ரசா, பெ.(ஈ.) 1. ஊழியம்; (514. சஸ்னாச 5 த. சோனம்] 

567/406, 95 04 501016, 0600. 'சிலதியராகிச் | சேவனை 8௪௪ பெ.(ஈ.) 1 ஊழியத் தொழில்; 
சூழ்ந்து சேகவஞ்செய்ய (திருவிளை. 56815106 பாசோ 8 ஈ8518. 2. கோயிற் 

சேவனம் 88௪ரசா, பெ.(॥.) தைக்கை; 

511100 (யாழ்.அக.). 

அட்டமா. 7). 2. வீரம்; ல1௦பா, 63161. றொண்டு; 18௱ற]உ 564106. 3. விழாக் 
'சன்னெடுஞ் சேவகந் தோற்க "' (க.ம்பரா. காலங்களில் மேளம் முதலியன அடித்தல்; 
நாகபா. 10), இஷா ௦ எயா5, ஐா0 65, ௭4௦. ௮4 ௮ 12514௮, 

த.வ. தொண்டு 00 610. 

[5/4 82/௪(௪ 2: த... சேவகம்] த.வ. கோயிற்பணி 

சேவகன் 88/௮2, பெ.(.) 1. வீரன்: 50101௪, 
ப/8ா0, 461678. "சேவகனாகித் திண் ன த் சேவனைக்காரர் 52௪௭6 பெ. சிலையேந்தி” (திருவாச..2 23. 2. ஊழியஞ் ் ன ் ம்க் 
செய்வோன்; 867/8ர், 96௦. ௮1190 044. கோயில் மேளக்காரர்; ற1ற605 80 ஈெப௱௱எ5 
''மாற்றான்றன் சேவகன்" (தணிப்பா..; க 12) 21180060 1௦ 9 18ரற6. 

த.வ. தொண்டன் 

[5/6 82௮7௮ : த. சேவனை] 

த.வ. ஒலகர், ஒலகத்தார் 
[541. 58/2௪ : த. சேவகன்] [5/7 58௮1௪2 த. சேவனை-*காரா] 



சேவா 58௪ பெ.(.) வாடகை; [வார ரா (ராம் ௦ 

ஷ். 

[5/6 72/௪2 த. சவாரி 

சேவாகாலம் 582-2௮7, பெ.(.) திருமால் 

கோயில் முதலியவற்றில் தெய்வப் பனுவல் 

(திவ்வியப் பிரபந்தம்) ஒதுகை; [6011891101 ௦7 

04/2-0-0//20742/77, 85 [[ 14/57 1 

(181). 

[8/5 52/2 5 த. சே வாரகாலம்] 

சேவாலம் 32277, பெ.(॥.) நேர்வாளம்; 

௦௦1௦1 (மலை.). 

[5/0 /2/௮0௦2௪ 2 த. சேவாலம்/] 

சேவாலிகம் 82/௮7, பெ.(.)கருநொச்சி; 

4/11௦14/-122/20 /ப511018 (மலை.). 

[$/0ம் சகமாக/(௪ 5 த. சேவாலிகம்/ 

சேவி-த்தல் 586, 4 செ.கு.வி.(1.|.) 

1. வணங்குதல்; 1௦ 40கா[20, ராவ 

0௦618520௦6 1௦, ரஜா 0௱௨0௨ 1௦. 

"சசனைத் தலைவன் திருத்தாள் கருத் 

தொடுஞ் சேவிப்பனே"' (அமழுகாகலம். காட]. 

2. பணி செய்தல்; 10 861/6, 85 பார்க் 8 

2546: 1௦ 20 5ஊங/06. 'சிலைமதனன் 

தணிசேவிக்க "' (பாரத. அருச்சனன்.நீர...24. 

3. வழிபடுதல்; 1௦ ௦421/ஈ 510774, 95 ௦1 8 வெட, 

3 0691 067501, 8 58060 01806. 'சிற்சஞ் 

கிறுகாலே வற்துன்ளைச் சேவித்து” 

(திய.திருப்பா...29). 4. தெய்வப்பனுவல் 
(திவ்வியப் பிரபந்தம்) முதலியன ஓதுதல் 
(வைணவ.): 1௦ 780116, 85 0/2-0- 
,0/௪.0௮705/77, 10 [280 88 580160 00015. 5. 
மருந்து முதலியன உட்கொள்ளுதல்; 1௦ 181௦ 
ற, 86 6006. 

த.வ. வழிபாடு செய்தல் 

[5/0 52௨2 த. சேஹிட/ 

சேவிதம் 222277, பெ.(1.) வழிபடுதல்; 
591௩10௦௦ (யாழ்.அக.). 

[5/1 521/2 2 த. சேவிதம்] 

சேவியம் 5௫௮/7, பெ.(1.) வெள்ளை வெட்டி 
வேர் (மூ.அ.); 8 வஸ் ௦07 0ப50ப85 00855. 

[5/% 82122 த. சேவரியம்/ 

சேவு 3/0 பெ.(1.) சேவை பார்க்க; 866 

5! 

[522 த. சேகர் 

சேவுகம் 55/9௮/77, பெ.(.) சேவகம் பார்க்க; 

566 52/27.2/77, 

[56 ௪௪/9௮) 2 த. சேவகம்] 

சேவை ன பெ.(ஈ.) ஒருவகைப் 

பண்ணிகாரம்: 8 (00 ௦1 ௦௦762௦4101. 

[3 ௪௪௪2 த. சேகர 

சேழக்கிரியை 25௪-/-/7ந' பெ.(.) இறுதிச் 

சடங்கு; ர்யானவ! 165. 

[5/0 825௪ 2 த. சேழக்கிரியை/ 

சேழகாரன் 5௮௪ பெ.(ஈ.) மருமகன்; 

ராவ (.&.5.1, 229). 

[சேம*காரன்] 

[8ம் 28௪ 2 த. சே] 

சேளம் 85, பெ.(.) மீதி; ர2ஊா0, 

02/21706. 

[54% 52 5 த. சேளம்/] 

சேற்பம் 55,2௮72, பெ.(ஈ.) சேற்பனம் பார்க்க; 

596 580௮0௮) (யாழ்.அக.). 

[5ம் க்க 2 த. சேற்பம்] 



சேற்பன சுரம் 475 சேனை" 

சேற்பனசுரம் 55/0௮2-2ப2/, பெ.(॥.) சேனா £காகி பெ.(ஈ.) நிலவாவிதை; 1406 புஒநு 

சளியால் வரும் காய்ச்சல்; (4.) 00/60 

1௦௭. 

[சேற்பனம்-சுரம்] 

[5/0 /௨1௮ த. சேற்பனம்] 

சேற்பனந்தொடுதல் 540௮7௮7122! பெ. 
(ஈ.) இறக்குந் தருவாயில் தொண்டையிற் 

சத்தமுண்டாகும்படிச் சளிக்கட்டிக் 

கொள்ளுதல் (யாழ்ப்.); 800ப௱பி6(10ஈ ௦7 

வறு ஈக ௦௦ம் வார் 020565 062147- 

[9106. 

த.வ. தொண்டைக்கட்டு 

[சேற்பனம்- தொடுதல்] 

[5/5 57௪) 2: த. சேற்பனார்] 

சேற்பனம் £55௦272/77, பெ.(1.) சளி; ஐர/௨௦ற 
(சங்.அக.). 

[5/4 5/55/77272 த... சேற்பணம்] 

சேற்றுமம் 5காபா£சா, பெ.(॥.) சேற்பனம் 
பார்க்க; 866 58020௮) (யாழ்.அக.). 

[5 85/88 5: த. சேற்றுமம்] 

சேனம் 8௭, பெ.(ஈ.) பருந்து; 1416 (திவா.). 

[5/7 357௪ 5 த. சேனம்] 

சேனன் $கரசர, பெ.(ஈ.) அரசர்க்குரிய ஒரு 
பழைய பட்டப் 

(1116. 

தருமசேனனும்” (தே.வா.859, 4), 

[5/:. 5சாச5 த. சேனன்] 

பெயர்: ௮ ௮௦1 
"சந்துசேனனு மிந்துசேனனுந் 

501௮. 

/₹£. ௪2 த. சேனா..] 

சேனாங்கம் 5472172177, பெ.(1.) படையின் 

உறுப்பு; 0௦000௦ 1840 ௦7 8ு எரு 

(யாழ்.அக.). 

[5/0 52727௪ 2 த. சோளாங்கம்] 

சேனாபத்தியம் 55௦௪, பெ.(ஈ.) 

படைத்தலைமை; 011106 07 8 ௦0௦௱௱வா02, 

௦ொு௱வ0857(0. 

[5/0 55720-0/௪ 5 த. சேனாபத்தியம்] 

சேனாபதி 2காச-௦௪௦் பெ.(॥.) படைத் 

தலைவன்; 08௭8!), 000௱॥௱ூுளா ௦01௮8 

று. 'சுவேதனைச் சேனாபதியாம் ” 

(திவ். இயற். 24]. 

[5/1. 586572-0௪1/2 த. சேனாபதி] 

சேனாபதியாழ்வார் 26720௪௦௮12, பெ. 

(॥.) சேனை முதலியார்; /50/அ(527௪, 116 

மெ ௦1 /ாப'5 ௦51 (1/.6.௩.514௦7 1917). 

[சேனாபதி அ ம் வரா] 

[5/4. 527400/2 த. சேனாபதி] 

சேனாவரையர் 2572-ஈ-௮ஸ்சா பெ.(ஈ.) 

தொல்காப்பிய உரைகாரருள் ஒருவா்; 8 

௦10 ௦7 1/ழந்வா. 

சேனாவரையன் £572-௦-௮ஷ்ச, பெ.(ஈ.) 

சேனாபதி பார்க்க; 566 55720௪ 

[சேனா வரையன்] 

[5/0 522 2 த. சேனா] 

சேனை' கான பெ.(ஈ.) 1] யானை, தேர், பரி, 
காலாள் என்ற நாற்படை; ஈடு ௦௦0 

1௦பா 1010 பெ4௦8, 412., ரசா 2 2௮ 
2 2. ஆயுதம்; 680௦1 (அக.நி.). 

3. கூட்டம்; ஈபபர்ப06 0௦0/0. 'குரிகிலை 
விடாத சேனையே " (க.ம்பரா.தைலமா. 8). 
4. கிளையும் கேண்மையும்; *1/௨௱0௦ ௨௮0 



சேனை” 

[எ184075. அவள் சேனையை யாரால் தாங்க 

முடியும். 
[க. யானை 2 ஏனை 2 சேனை $ட் ர கணை: 

26772 

2 க. சோணை] 

சேனை” சகா௮/ பெ.(ஈ.) 1. தெரு; 5116௦ (பிங்.. 
2. கடைத்தெரு; 08282. 3. சந்தை; றா811(61 
13. 

[5/ம் 327/5 த. சேனை] 

சேனைபோகம் சகரசட்௦சரகா, பெ.(ஈ.) 
படைக்குரிய அலுவலகங்களுள் ஒன்று; 8 

௦11106 ॥" 16 ஈரிர்கரு 597/06 (5.1.!.௩ூ.134). 

[5ம் 32/7.2-0092 5 த. சேைபபோகம்/ 

சைக்கிள்வண்டி சைச் பெ...) 

காலாலோட்டும் இரு சக்கர வண்டி, ஈருருளி; 

01006. 

த.வ. மிதிவண்டி 

[சைக்கிள் வண்டி] /2. 0/0 2 த. சைக்கிள்] 

பெ.(1.) சைகை; சைக்கினை ௮ 

குறியீடு; 5100௮1, 9951ப6. 

த.வ. குறிப்புமொழி 

[5/0 சர 2 த. சைக்கிணை] 

சைகதம் 5௮/௪22/7, பெ.(ஈ.) 1. மணல்; 580 

(யாழ்.அக.). 2. மணற்கரை; 5810021. 

[8 ச்சர 5 த. சைகதம்] 

சைகதலிங்கம் 5௮/௪/௪-79௮, பெ.(ஈ.) 
மணலால் ஆகிய சிவலிங்கம்; [ஈவா ௮0௦௪ 

௦7 5810. 

479 சைத்தியக்கட் 

/௪கத.ம்- லிங்கம்] 

[5/1 52222 த. சைகதம்/ 

சைகதவுண்டை 2௮/௪/௪-ஈமார௭ பெ.(.) 

மணல் மலை (யாழ்.அக.); 5310-1. 

[/சைகது.ம்--௨ என்ட] 

[505௮௪2 த. சைகதம்] 

சைகை 5௪9௮ பெ.(1.) சைக்கினை பார்க்க; 

566 சைன "செங்கட் சைகை” (சூடா. 

கு.மார...277. 

த.வ. செய்கை 

[5ம் ௮22 த. சைகை] 

சைங்கிகேயன் ட ஞச பெ.(॥.) 

கருங்கோள் (இராகு) (இலக்.௮க.); 1/௦ 

1௦௦5 85010110 1006. 

[54ம் 2௮77//4/௪ 2 த. சங்கி பண்] 

சைசவம் 2௮2௪14/77, பெ. (ஈ.) இளமை; 181௦), 

௦ாரிப௦௦௦. “சைசவத்தற் றொடரும்” 

(நான வாமாமாட்சு. 7) 
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[5/ம். ௪௮6௪02 5 த. சைசவம்] 

சைத்தன்னியநீர் ச/சாஈந்ச-ரர, பெ.(ஈ.) 

பனிக்குடத்து நீர்; ரி51 ழா658ா1(க110, 

1 பண! (சா.அக.). 

சைத்தன்னியப்பாஞ்சான் 2௪//20]்௮-0- 

222, பெ.(॥.) நஞ்சறுப்பான் கொடி; 8 

016608 (95% 15 8910 1௦ 81/௪1/816௦ 8158(௦ ௦7 

[1௮6 001505 (சா.அக.). 

சைத்தான் 2௪/42, பெ.(ஈ.) பேய், பிசாசு; ரி. 

ம. 0௮148. 

47544; த.சைத்தான்.2. ௮42 த. சைத்தான்] 

சைத்தியக்கட்டி 2௪11/௮-/64௪10/]  பெ.(ஈ.) 

தொண்டையில் வரும் புண்கட்டி; 1௦15॥1115. 

த.வ. தொண்டையழற்சி 

[5/4 ௪7 2 த. சைத்தியம்-கட்ட] 



சைத்தியக்குணம் 

சைத்தியக்குணம் 2௮12-64௮7), பெ. (£.) 

முடக்கு நோய்; ஈர 6ப௱க110 18008௭0165 

(சா.அக.). 

சைத்தியம்' 3௮1௫௮, பெ.(.) பெளத்தர் 

முதலியோர்க்குரிய ஆலயம்; 16016 ௦ 

8௱ாரர6, 6806014147 பக. அல்லாம் 

புத்த சைத்தியத்து” (சிலம்ம் 70, 14 உரை), 

[5/1 ௦௮/௪ 2 த. சத்தியம்] 

சைத்தியம்” ௫, பெ.(॥.) இறப்புக் 
கல்வெட்டு; 51006 601180 (யாழ்.அக.). 

த.வ. கல்லறைக்கல், நடுகல் 

[51/01 0௮0/௪ 2 த. சைத்தியம்] 

சைத்தியம்” சச, பெ.(॥.) குளிர்ச்சி; 

௦0108658, ௦ரிா௨55. 

[5/7 ௯0/௪ 2 த. சைத்தியம்[ 

சைத்தியவிருட்சம் ௪1்சமரப/2277, பெ. (ஈ.) 

சேதிமரம் பார்க்க; 866 5201772௮47 

(பேரு மந்.5.25, உரை), 

[5/4. ச:2௩11/5௪ 2 த. சைத்தியவிரட்சம்] 

சைத்தியோபசாரம் 2௪/0/2௦௪௦௮௮, பெ. 

(॥.) உடம்பைக் குளிர்விக்கவும் புத்துயி 
ரூட்டவும் செய்யப்படும் செயல்கள்; 8015 

16060 (௦ ௦௦௦1 810 61656 (1௨ ந/5(னரா. 

த.வ.. உடலோம்புபணிவிடை 

[5/6 5-ந்௪பு௦2-௦௮2 2 த. சைத்திபோடசாரம்] 
சைத்திரகம் 2௪1௪72, பெ.(ஈ.) சைத்திரம் 

பார்க்க; 566 58/27. 

[5/1 2௪௪/௪ 2 த. சைத்திரகம்] 

சைத்திரம் கோரகா, பெ.(ஈ.) 1. மீன 
(பங்குனி)க் காருவாவிற்கு அடுத்த நாள் 
(பிரதமை) முதல் மேழ (சித்திரை)க் காருவா 
முடிவு வரையுள்ள சந்திர மாதம்; 11751 |பாலா 
ஈண் ஓராறு ௦ 16 ஷே 1௦0/1/௨ள்0 
6 ஈவா ற 1ஈ 2௮/9ப9/1௦ 41௨ ஈவு 
௱௦௦ஈ கே சொல். 2. சித்திரவேலை: 
வரி 0௩ (சங்.அக.,. 

[5/7 ௦22 கு. சைத்திரம்] 

480 சைதன்னியநிலை 

சைத்திரரதம் ///௪-202௭,  பெ.(ஈ.) 
குபேரனது பூந்தோட்டம்; 98106 0 /6 425௪. 

[9/1 044௪ 2: த. சைத்திரரதம்] 

சைத்திரவிரதம் 2௮/21/2௦௮7, பெ.(ஈ.) 
சைத்திரரதம் பார்க்க; 566 5௮7௮7௪1417. 

"பானுவும் செல்கலாச் சத்திர விரதம் ” 

(இரகு.நகர..9). 

சைத்திராவலி 2௮4 பெ.(॥.) மேழ 
(சித்திரை) மாதத்து வெள்ளுவா (பெளாணமி.) 

(யாழ்.௮க.): ப ௱ா்௯௦ாா॥ஈ1உ௱ர் ௦4 

சொல். 

த.வ. மேழவெள்ளுவா 

சைத்திரி க௱ற்ர பெ.(ா.) மேழ (சித்திரை) 

வெள்ளுவாவில் நடத்தப்பெறும் வேள்வி; 

5901/௦6 01160 ௦ஈ 6 1ப று ஜே 

யல (திவா.). 

[5/0 ௦௮072 த. சைத்திரி] 

சைத்திரியஞானம் 5௪////௮/727௮/77, பெ.(.) 

கடவுள் உயிர்களைப் பற்றிய அறிவு; 5றரர(ப௮! 
௦16006, 16 0௦1/16006 04 ஈசர்பா6ீ ௦7 

[6 0௦0 ௦0 (6 50ப| (சா.௮க.). 

[5 (ச்சா 2 த. சைத்திறிய 

கானம்] 

சைத்திரியம் 2௮௫, பெ.(ஈ.) மனத் 
திண்மை; 5169018511655, 812041, 0௦பா206. 

த.வ. மனத்திட்பம் 

[5/4 5-2 2 த. சசைத்திரியம்] 

சைத்திரோற்சவம் 2௪//72722௮77, பெ.(.) 
சித்திரையில் நிகழும் கோயிற்றிருவிழா; 

(80/6 125111 0 6112160 ॥ஈ ஊரல். 

த.வ. மேழவிழா 

[5/6 2ர௭7ப/60௪ 2: ஐ. சைத்திரோற்குவர்] 

சைதன்னியநிலை 2௪428ஈட௪-704 பெ.(£.) 

பிறப்பு, இறப்பு ஆகியவற்றைக் கடந்து நிற்றல்; 
9 0௦014௦ 0 51216 ௦7 ஸ் 0௮160 7௦0 

6 10௭40 ௦7 மரக வார் 069445 

(சா.அக.). 



சைதனம் 461 சையுத்தசமவாயம் 

சைதனம் 54௪7௮7, பெ.(.) பிறப் பிறப்பிற்குள் | சைமினி' 8) பெ.(.) சையமினி பார்க்க; 

ளடங்கிய உயிர் (சீவாத்துமா); ॥"010ப௮! 50ப] 

5பட)6௦160 1௦ மார்6 ர் 069175 (சா.௮க.). 

சைதனியம் 2சர்சறந்277, பெ.(ஈ.) 1. அறிவு; 

ர்ஒ!!10௨0௦6. “சுதீதான்டம சைதனியமே 

தனக்குச் சொரூபபாகக் கொண்டு” (சி.போ.5, 

2) 2. உயிராதன் (சீவான்மா); 110//10ப௮| 80, 

5௪. 2. பேராதன் (பரமான்மா); பார்/258] 50] 
(சி.போ.சிற்.2, 4). 

[5/0 சர 5 த. சைதணிபம்/ 

சைதனியவான் சேர்சாற்காா2, பெ.(॥.) 

அறிவுள்ளவன்; 8812ம் 69. “அண்மாச் 

சறசதணிப௨ர னெண்றால் " (மானிமம...29, 775) 

[8/0 ௦௮ 5 த. சைகணியவாஎ்] 

சைதிகம் 2௪9௮7, பெ.(ஈ.) பிரம்பு; 0816 

(யாழ்.அக.). 

[5/7 ௦0௮௭௪ 2 த. சைதிகம்] 

சைதாண் கர, பெ.(॥.) ஒலிவ மரம்; 

டபா௦்வா ௦/6. 

[ீ. 2௮407 2 த. சைதுரண்] 

சைந்தவம் 2௮2௪௦௮, பெ.(1.) 1. சயித்தவம் 

பார்க்க: 566 5௮2/7௪௮7 (சூடா.). 2. சிந்து 

நாடு: 0. 'கரம்போச மாறியஞ் சாம்பிராணி 

சற நீதம் "(கிரு வாலா...2 757. 

[$44. சர்ரிர்ச௪ 2 த. சந்தவாம்] 

சைந்தவி 8௮2௪0 பெ.(1.) சயந்தவி; 8 

5ற60111௦ ஈா௦ஞ் 06 (சங்.அக.). 

[5/1 கப்சா: த. சையுந்தவி] 

சைந்தியலவணம் 2/02-/2027௮77, பெ. 

(1.) இந்துப்பு; 10௦1-5814. 

[5/௩ ௮017௮0/22 த. ஹசந்தியலவணம்] 

சைமானம் கரச, பெ.(॥.) அன்பளிப்பு, 

பரிசு; ஜாஉ$ார், 121020. 

[5/6 ஊ-ராகா௭ 2 த. சமானம்] 

5௦௦ கற்ாற "றசமினி தகரோன் (9, 
1977) 

[541 சற சார/7/ 2 த. சைமிணி] 

சைமினி” க பெ.(ஈ.) பூருவ மீ 
மாஞ்சையின் ஆசிரியரான ஒரு முனிவர்; 8 

5809-0॥/௦5009, 16 பெரி ௦4 2ர௪- 

/77/774/775.2-5002. அக்சுபாத.ன். கணாதவள் 
202 1ர4277 ([மனரி]ப...27 52), 

[5௩ ஸ்மா” த. சமி] 

சையகம் 5ஷ்27௮/7, பெ.(॥.) படுக்கை; 0௦௨0 

(அக.நி.). 

[5/ம ஊச 2 த. சையகம்] 

சையம்' 8ஷ்சா, பெ.(.) 1. சகியம்; 8 

ஈ௦யார்வா. 'புரைகெழு சையம் மொழிமை ' 
/பறிபா. 77 74), 2. மலை; 411), ௱௦பா!1௨/ா. 

"சக்கரவாளமையம் ” (கந்து, அண்ட கோ...20. 

3. கல்: 51006, 1001. 'சையம் பூண்டு சுழத்கிர 

நீந்துவான் "(சீயக, 7420). 

[5/ம் 2௮௪ 2 த. சையம்/ 

சையம்” 3௭ட்2777, பெ.(ஈ.) ஒழுங்கு (நியமம்); 5614 

௦௦1701. ஐச லேற்றினான்' (பேருமந். 

5,447) 
த.வ. தன்னடக்கம் 
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[8/8 சச-வா௪ 5 த. சையம்] 

சையமினி கஷ்சா7/]0 பெ.(.) எமனது நகரம்; 

ரு ௦ரீ கரக. “சையமிணி பீதுகொல் ” 

(காசிக், இம்பா: 787, 

[54ம் கொறவரர்/ 2 த. அசையமிணி] 

சையுத்தசமவாயம் 29)ப//2-0௮/7௪02/௮/7, 

பெ.(ஈ.) காட்சியில் ஏற்படும் அறுவகைச் 

சன்னிகரிடத்துள் புலன்களுக்கும் ஒரு 

பொருளின் குணம் முதலியவற்றிற்குமுள்ள 

தொடர்பு; 146 [1௮140 ௦7 1ஈஊா8ா௦€ 1ஈ (௭ 

ஹன் 1 பால், 85 ௦4 16 858056 

௦ரீ 8]0/ம் பர்ஸ் 106 ௦00௦பா ௦4 8 ௦06௦ ॥ 



சையுத்தம் 
ன், 016 0 4, 2202447221, 0.5. 

(குருக்கசங்.31.). 

[5/7 கொாறு/பா்5௮71௪02/௪ 2 த. சையுத்த 

சமவாயம்] 

சையுத்தம் 5/௮, பெ.(ஈ.) 1] சையோக 
பார்க்க; 566 5௮//002- 

52/77,04704/77. 2. பாலுறவு; 5660௮9] ஈரமா 

00பா56. 3. மயக்கம்; 0190116855 (சங்.அக.). 

சம்பந்தம் 

[5/1 கொ௱ரப்02 2 ௧. சையுத்தம்] 

சையை 54) பெ.(.) சைகை; ரி௦ய/ 07 46756. 

த.வ. செய்கை 

[5/1 8௮4/2 2 த. சையை/ 

சையோகசம்பந்தம் 8-ட்222221ம்௮722/7), 

பெ.(॥.) இரண்டு பொருள்கள் கூடி 

இருத்தலாகிய ஒத்துப்போதல் (தருக்கசங், 31); 

பா் ௦ 1௦ 0016௦16. 

த.வ. ஒத்திசைவு 

[5/0 ௧௮1-072 த. சையோகசம்பந்தம்] 

சையோகநிருவாகம் £ஷ2ரச-ஈ7ப127.௮7, 

பெ.(॥.) பாலுறவுப் பொறுமை: 88௦09] 

(லா06 (சா.௮க.). 

சையோகபயம் 3௭:27௮-4௮/௮௱. பெ.(ஈ.) 

பாலுறவிற்கு அஞ்சும் நிலை; ௦௦1100௦018. 

சையோகம் 8௦7௮, பெ.(ஈ.) 1 கலக்கை;: 

ப, ௦6501௦. 2. சையோகசம்பந்தம் 
பார்க்க; 566 5ஆ292592/776௮70௪1 (சி.சி.). 

3. புணர்ச்சி; 56)005| பா/௦ஈ. இரவு பகலே 
ஹையாகள் சையோக மாயினோம்"' (தாயு, 
ச7ங்குநிறை..9) 

[5/7 2௮7-57௮ 5 த. சையோகம்] 

சையோகாட்சரம் 3௬2720௪௮77 பெ.(ஈ.) 
வடமொழிக்கூட்டுமெய்யெழுத்து; ௦௦0ுயா௦1 

ஷால் ॥॥ காவ். 

[54122௮19௮௪ 2 த. சையோகாட்சரம்] 

462 சைரீயகம் 

சைரிகம் 52927, பெ.(ஈ.) கலப்பை: 

1௦ப/75௮16 (யாழ்.அக.). 

த.வ. ஏர் 

[5/0ம ௪௮2 2 த. சைரிகம்/ 

சைரிகன் 2௪/௪௮, பெ.(1.) 1 உழவன்; ற1௦பர 

ஈ௮௱. 2. ஏர்மாடு; ௦ ப0/-00ய1௦௦% (யாழ்.அக.). 

[5/1 5௪/42 2 த. சைரிகள்] 

சைரிபம் 5௮75௮7, பெ.(ஈ.) எருமை; 6பரி£௮!௦ 

(பிங்). 

த.வ. காரான் 

[5/4 சண்ம்ர்ச : த. சைரிபம்] 

சைரியம் 2௮/10/2177, பெ.(॥.) பெருங் 
குறிஞ்சி; ஒப ௮120௦ப5 52 |௨29/௦0 
௦6680 (சா.அக.). 

சைரீயகம் நச, பெ.(ஈ.) 1. மரு 
தோன்றி; ௦௦௱௱௦ஈ ஈ௮10/6, (எப/௦ா(௮ 



சைரேயகம் 

5010௦58. 2. மேக வண்ணக் குறிஞ்சி; [01ப6 ஈவி 

04/6 ௦4 ௨1 0215 (சா.அக.). 

சைரேயகம் 8க/௮7277, பெ.(॥.) மேக 

வண்ணக் குறிஞ்சி; 1/5 ரர275 பாரி 

0/6. 

[6/0 சக 2 த. சைரேயகம்] 

சைலகம் 22/222/77, பெ.(ஈ.) 1 மலையிரு வேலி 

(மலை.); ா௦பார்சார255 2. நறும்புகை 

(சாம்பிராணி) (சங்.அக.); 682௦. 

[8/4 சரச 2 ௬. சைலகும்/ 

சைலகாமோனியம் 52/22/720௮, பெ. 

(ஈ.) பொற்குன்றிமணி; 461198 07806 ௫௦ 

(சா.அக.). 

சைலகாரிகம் 54/௪427927, பெ:(£.) மஞ்சட் 

கடம்பு; $௮1108/ 5020௮, 42108 16914 ௦7 

175016 (சா.அக.). 

சைலகோடகம் 5௮/௮-(20272/77, பெ.(ஈ.) 

கோடக சாலை; -0010௱020104! 0௨8௭04ப858- 

௮ப5॥/௦௨ ௦௦5 (சா .அக.). 

சைலசீரிடம் 2௪3/0, பெ.(ஈ.) 

கருஞ்சீரகம்; 0120௩ பா (சா.அக.). 

சைலதரன் 52/22௮/20,பெ.(ஈ.) கண்ணபிரான், 

மலையைத் தாங்கியவன் (யாழ்.அக.); 75/9, 
95 ௦10/9 ௨ 0ச/207927௪ ஈா௦பா£வா. 

[5 2௪4௪௭017௮௪ 2 த. சைலதரன்/ 

சைலதாரகி 5௮/௪/2அ] பெ.(.) பசு முன்னை; 

ரியலா 2௨0 ௮046 1166 (சா.அக.). 

சைலந்தம் 2௮௮௪, பெ.(1.) சாதிலிங்கம்; 
வாறாக 60 5ப[றர௨716 ௦1 ற ா௦பரு 

(சா.அக.). 

சைலப்பாலை 2௪/௪-2-22/2/பெ.(.) வெப்பாலை; 
கா்டாங்க ராக (சா.அக.). 

சைலபதி 5௮௪-௦௪௦ பெ.(॥.) இமயமலை 

(பா்.௮௬.,); 176 (1௮ஸ/௮5, 86 16 100 ௦7 

௱௦பார்வ5. 1லைகளுக்குத் தலைவன் ”. 

[8/5 8௪02-0௮42 ஐ. அசைலபதி] 

463 சைவகலாலயசக்கரவா்த்தி 

சைலபித்தி 22/௪௦ பெ.(ஈ.) 1. பேய்க்களா; 8 

௦146 லாவு ௦4 02௦0௭4. 2. மலைக் களா; 

ய 081௦1020-4/30வப௱ரவாப5. 

3.முள்ளுக்களா; 08081௫ூ/-8௮06115 வ15141௮ 

(சா.அக.). 

சைலம் .5௪/8/77, பெ.(.) மலை; ஈஈ௦பா(க॥ற, ஈர॥. 

த.வ. சாரல் 

[51.8௪ ன் க. சசைலார்/ 

[த. காரல் 2சாரலம் 2-சேரலம் சலம் 2 ஒமர், 

53/௪7 

சைலமாதிகம் 2௪/௪-7722927, . பெ.(ஈ.) 

பாஞ்சாலிக்கொடி; 8 80 ௦07 ஈ௦பார்கா 

௦6606: (சா.அக.). 

சைலமேணி: 52/77 பெ.(॥.) குப்பைமேனி; 

[பட ௮ (சா.அக.). 

த.வ. பூனைவணங்கி 

சைலா ௪/௪ பெ.(ஈ.) 1. நீண்ட மேலுடை; 

1௦/70 0655. 2. பட்டுத் தலைப்பாகை வகை; 
2 400௦7 816 1பற்கா ப்.) 

(4. 5௮/2 2த. சலா] 

சைலாந்திரம் 55/2/7272/77, பெ.(1.) மலைக் 
குகை; 08௩/6 0 01/08 ॥॥ உ ௱௦பார்வா 
(யாழ்.அக.). 

[8/5 5௮/2-4௮7442 2 த. சைலாந்திரபம்] 

சைவகலாலயசக்கரவர்த்தி 542-42-/௮)2- 

2௮௮121௮114 பெ...) கல்வி கேள்விகளில் 

வல்ல சிவாசாரியாது பட்டங்களுள் ஒன்று; 8 



சைவசூளாமணி .' 

ப்6ீ 01 116 18860 54/222/௪5 
"சைவகலாலய சக்கரவர்த்தி உள்ளிட்டோமும்" 
(தெ.கல்.தொ.5:101). 

[5/1 சையம்-கலாலயாசக்கர- வாத்தி] 

[5 825௮-/4௮/272-/2)/௪ 2த.ற௪வ 
சம் 5/4. 2/1 த.. வாத்தி] 

சைவசூளாமணி 3௬௪-£4877௮0  பெ.(ஈ.) 
சிவாசாரியரது பட்டங்களுள் ஒன்று; 8 11/6 ௦7 
3ந2227:25. பாண்டியன் கநீதனான சைய 
கூ ளாமணி மிரமாதராயனேன் ”' (தெ.கல். 
தொ.5:101). 

[சைவம் ஞூ னாரமனறி] 

[5/4 றனர் 2 த. சையும்] 

சைவம்! 2, பெ.(ஈ.) 1 சிவனியம் பார்க்க; 
896 $ஙரெடுவா 2. சிவமா தொன்மம்; 8 ௦௭ 

றிீசாச "எதிரில் சைவமே பவிடியம்"' 
(கந்தபு.பாயி.54). 3. தோன்றியம் (ஆகமம்) 
(அக.நி.); ௪9௮1௪ 4. புலாலுண்ணாமை: 
76061218ா1(5௱ 

த.வ. சிவனியம் 

[5/0 22௪ 5 த. அசையார்] 

சிவனியமதம். ஊர்த்த சைவம், அனாதி சைவம், ஆதி 
சைவம், மகாசைவம், பேதசைவம், அபேத சைவம், 
அந்தர சைவம், குணசைவம், நிர்க்குணசைவம். 
அத்துவா சைவம், யோக சைவம், ஞான சைவம், 
அணுசைவம், கிரியாசைவம், நாலுபாத சைவம், 
சுத்தசைவம் என்ற பதினாறு வகைப்பட்டதாய்ச் 
சிவனைப் பர தெய்வமாகக் கொண்டு வழிபடுஞ் 
சமயம்; (6 ₹61101௦ஈ நர்ர்ள்டாஒரகா0 5/2 85 (66 
பாவ 690 80 15 6)001பய்ஞு 0௦1௨0 1௦ 8/5 
ிச்ம்ற, 04 81)ள66ு 56016. 12: /(/77202/277, 2/7.2]/ 
5௮௫௮7, 24 ௨2, 777272 502/7, 022 50:௮7, 
20612 5௪௮, ௮/442 5-ங்2, 6மா௪ 5௮2/7, 
77/44ப/72-5920:4/77, 27/272.22:4/77, 1707௮ 520:2/77, 
12471௪50௮1), ௮1ப5௪ட்௮, பாட்/ச5௪ற்௮, 7.2/ப2.20௪ 

52//2/77, 5ப1/2 550௮27. 

சைவம்” 2௪௫௪௭, பெ.(ஈ.) இளமை (அக.நி.); 
ரிஸ் ௦௦0. 

[5/ம். 2௮5௪௦௪ 2 ஐ. சைவம்] 

சைவர் 8௯௪, பெ.(ஈ.] சிவனியர் பார்க்க: 
566 5௮. 

த.வ. சிவனியா் 

[5/1 8௬௪: த. சைவா]] 

484 சைனன் 

அனாதிசைவர், ஆதி சைவர், மகாசைவர், 

அணுசைவர், அவாந்தர சைவர், பிரவரசைவர், 

அந்திய சைவர் என்ற ஏழுவகைச் சைவ சமயிகள் 

(சைவச.பொது.435, உரை); (086 ௦ ௦7655 1௦ 
52௪ [611010 , 0ர 56861 0125565, 412., ௮7204 

5௮27, 2052௧2 172/2-90௪7,  சாப-5-ற் 

21/24705/2-5-4௮/ 0/204/2-9-ற்27, ௮700:2-9௮0்27 , 

சைவலம் 2௮௪77, பெ.(ஈ.) ஒரு வகைப்பாசி 
(சூடா.); ப0% /660, 0166, ௦55-116 கர் 

௦4119 11 00015, 811௦6 ௦௦8௭01௮. 

[5ம் 8-௮ 2 ௧. சைவம் 

சைவவாதி 2௩௪-221 பெ.(॥.) சிவனியக் 

கொள்கையை எடுத்துரைப்போன்; 8 

௨௦ம் ௦4 ௭௭௪ றாரி௦500ம. "நின்ற 
௪௦௪௦ /ய.57 நோபடுதலும் ” (மணிமே. 27* 95). 

[5/1 8௪ற்௪702012 த. சைவவாதி] 

பெ.(ஈ.) 1. சிவனை 

வழிபடுவோன்; ௦116 8/௦ ற0ா௦165865 1௦ 

5௪௩௪ 161010. 2. சிவன்; 8௪2. 'தழவிலங்கு 
தருவருச்சைவனே " (தே.யா..886, 7). 3. புலா 
லுண்ணாதவன்; 446361911௮. 

[5/1 2௪ 2 த, சைவன்] 

சைவாத்திரம் 3௪/07௮7, பெ.(.) சிவவணை 
(பாசு பதாத்திரம்); ,2250௮/2877477, 80 வா௦ய 
வர்ற ஷு கர 96 (6 றா6510110 
0610/. தவம் புரியச் சைவாரத்திரங் 
கொடுக்கவாங்கி ” (கடம்பா உலா..94) 

சைவன் க்க 

[5/1 220௮-2502 5: த. சைவாத்திரம்] 

சைனம் 5௪௮, பெ.(ஈ.) சமண மதம்; 1வ/18௱. 

[5/1. ௪௪ 2 த. சைனம்/[ 

சைனர் ஊச, பெ.(ஈ.) சீன நாட்டவர் 
(யாழ்.அக.); போணள . 

/£. பாிர72 2 த. சனா] 

சைனன் 5-௪, பெ.(ஈ.) 1. அருக சமயத்தவன்; 
8. 9818. 2. புத்தன் (திவா.): 8ப002. 
3. அருகக் கடவுள்; &£௮. 

[5/1 ௦௪ 2 த. சைனஸ்] 



சைனாக்கோழி 

சைனாக்கோழி 5௮2-607 பெ.(ஈ.) 

அடைகாக்காமல் முட்டை பொரிக்குஞ் 

சீனக்கோழி; 8 8060168 ௦1 1081 பு/௦் 

485 சொத்தி' 

சொகுசா 8௦7452 பெ.(1.) துத்தமுஞ் செம்புங் 
கலந்த மாழை; ரன் 06௦, 0010-1106 வ॥/0ூ ௦4 

0000௦ 80 20. 

)2101725 6005 74௦04 07௦௦00. 

[8ம் 8௮ 2 த. சைனா கோழி] 

[பீ. 507522 த. சொகுசா] 

சொகுரு ௦7, பெ.(॥.) தன்னுடைய 

சைனாகமம் 2௮22௮௮, பெ.(ஈ.) ஆசாரியன்; 0௨'5 018) 16808 
அங்காகமம், பூர்வாகமம், பகு சுருதியாகமம் (சிவநெறிப்பிர.உரை). 

என முப்பகுதிப்பட்ட சைன சமய ஆகம நூல் [சொரகுரு] 

(சீவக.1246, உரை); 1116 580160 50101பா௨5 ௦7 

(16 பவொக65, 0ரீ [௧56 105), 4/2 

2௦0௮௮௭, யுவா, 02ப-5பாபம்- 

/- வா. 

[6ம் எள: த. சொர] 

சொச்சி 2௦௦௦ பெ.(.) 1 கோதுமைக்குருணை, 

சருக்கரை, நெய் அல்லது பால் கலந்திட்ட 

இனிய உணவு; 8 றா££27810 ௱806 ௦7 
வார் ரோர5, 5ப02ா 8 ர் 066 ௦ றார். 

2. பொரியரிசியால் ஆக்கிய உணவு; 9 [00 ௦4 

10௦0 060860 110 1160 [706. 

[9/4 ௭௪4247௮11௪ 2 த. சைனாகமம்] 

சைனியம் ந்7, பெ.(॥.) சேனை; ஈர. 

[5/ம் க்௮ 2 த. சைனியம்] 

சொக்கம்' 5௦/47, பெ.(ஈ.) 1. தூய்மை; 
08பரா6ா6858, யாடு, லமவிா06, 98 ௦07 

0010, 5ரிஙனா. 2. அழகு; 668படு (பிங்.). 

3. சொக்கத்தாண்டவம் பார்க்க; 566 50442 

-்கான்சா. "சொக்க மவினை நாடகம்'' 

(சிலப். பதி. 73, உரை) 4. கெம்பு; [ப] 

த.வ. இன்னப்பம் 

[/7. 5புர்2 த. சொச்சி] 

சொச்சொரூபம் 32-2-0௦0/0202/77, பெ.(॥.) 

தல்னியல்பு; ஈர் ஈ௮1பா6 (சொரூபசா. 

சொரூபஸர்க்கம்). 

(சங்.அக.). [5/8 2/௪ 2 த. சொச்சொரூபம்] 

[$41. சம2௦ெர௪2 7/1. 2௦/௪ 5 த. சொத்தம் 3௦0௮77, பெ.(॥.) 1. நலப்பாடு; 

சொக்கம்] ௦௦16508006, ஈவு ௦௦/1௦. 

2, நல்ல நிலை; ௦௦17௦18016 ளொ௦்பா5181065. 

3.பணியேதுமில்லாமலேயே நல்வாழ்க்கை 

வாழ்பவன்; 09110 1/40௦ப1 வாரு 0ா0165510ஈ ௦ 

௦வ110. 

சொக்கம்” 8௦/47, பெ.(॥.) அமரருலகு; 

110௮6 1௦௦௨2. 

[9/0 அனர 2 த. சொக்கும்] 

சொக்கரா 5௦/4௧ பெ.(ஈ.) வேலைக்காரச் 

சிறுவன்; 6ஊா£80- ௦௫, ௮14ஈகொர். த.வ. நலப்பாடு 

[5/4 ௮௪-9௪ 2 த. சொத்தம்! 

சொத்தானம் 2௦//27௮/7), பெ. (ஈ.) 

1.சொந்தஇடம்; ௦1௪'5 081 0180௨. 

2 உடம்புடனே (சரீரத்துடன்) உயிர்த்தெழுகை 

(௩.0) 725பா6014௦. 

[5/4 ௪௪792௪ 2 த. சொத்தானம்] 

சொத்தி' 82/0 பெ.(ஈ.) 1. ஈடுபாடு இன்மை; 

1௨011061௦6. அவன் சொத்(ஸிதியால் அது 

[. 20/72 த... சொக்கரா] 

சொக்காக்கீரை 5௦/2-/ 6/4] பெ.(£.) கீரை 

வகை; 9 560185 04 96805. 

[பீ. 60/6௪ 2 த. சொக்காஃகிரை] 

சொகினம் 2௦ரறசா, பெ.(.) நிமித்தம்; 

௦. “இன்னா சொகின மிசையா 

சபிரிசீசியாம் (00010) சிறப்பிற், 12). 

[9/0 ௧௮4௮7௪ 2 த. சொகினம்] 



சொத்தி” 486 சொயம்பு 
.ஃ.ஃ௨_-௨-௨௨௨௨.௨உ--்டூட | ட்ப சைகை கைக கைய கைக் வகைக் அணைகளை கைள சைய பவனை விவா விய பய பபா ாமானனைனானைனைனா்ானைைன னானும் 

நடக்கவில்லை: 2. சோம்பேறித்தனம்; த.வ. கனவு 

(921655. [89/60 ஐசறாச 2 த. சொப்பனம்] 

[2 5. 5ப54/2 த. சொத்தி] 

சொத்தி” 8௦/0 பெ.(ஈ.) வெறுமை; 101440. 

சொத்தை யெல்லாம் சொத்தியாக்கி விட்டான். 

சொப்பனாவத்தை 2௦௦02720௪4] பெ.(ஈ.) 
ஆதன் (ஆன்மா) கண்டத்தில் நிற்க, மனம் 

வேலை செய்து கொண்டும், உறுப்புகள் 

(இந்திரியங்கள்) பத்தும் தொழிலின்றியும் 

உள்ள நிலை (சி.சி.4: 33, நிரம்ப.); ரேவ 

5121௦ 1 வர்ர 116 50ய115 [ர 1௨ 6௦%, 16 

ஈரம் 15 ஙாியாடு 8ம் 116 58186 00௨5 

216 914 65%. 

[8/ம.072720/25772-த. ளெப்பனாவுத்தை/] 

சொப்பனேந்திரியம் 2௦00278/7011/]/௮/7, 

பெ.(॥.) சொம்பனக்களலிதம் பார்க்க; 566 

52002/2-/-42//02/77. 

த.வ. பாழ் 

[2675 5ப50/2 த. சொத்தி/ 

சொத்திரீ 5௦1477, பெ.(॥.) திருமணம் செய்த 

மனைவி (பத்தினி); ௨0060 1/776. 

த.வ. இல்லாள், மனையாள் 

[5/0 2/2-507/2 த. சொத்திரீ] 

சொத்து 32௦/0, பெ.(॥.) 1. அசைவதும் 
அசையாததுமாகிய (தாவர சங்கமங்களாகிய) 
உடைமை: றா௦08113/, 00556581006, ௦௨0 ௦74 

௦ ராமே, 412., [2௪௮7 00 5/192/7712/77. 

2. பொன்; 0010. “சொத்துற் மைந்த 
சதையில் செஞ்சுவர் ” (பெருங்.உஞ்சக.34 

227) 

[5/% /2மாச/710/2-த. சொப்பனேந்திரம்] 

சொப்பிரகாசம் 8௦௦௦௪422௮7, பெ.(ஈ.) 

தற்பேரொளி; 581* - |ப௱ாரஈ௦510/, 5611- 

[90180௦6. “சொம்ப காசமராய் விளங்குக 

சந்திர விடத்தில்” (வேதா.சூ..26, உரை), 

த.வ. தான்தோன்றிபேரொளி 

த.வ. உடைமை, உரிமைப்பொருள் 

[5/7 ௮ 2 த. சொத்து] 

சொத்துவம் 5௦///0௮77, பெ.(ஈ.) 1. பொருள் 

உரிமை (சங்.அக.); 0/4, ௦050, 1106, 

வ௱ 2. தான் தோன்றி (சுயம்பு); 581/- 

20518006, ௭02! ௦000011101. 

[5/7 ௨/20/21422 2 த. சொப்பிரகாசம்/ 

சொம் 52, பெ.(ஈ.) சொத்து; 0௦0 மு, 
6௨110, ௦06'5 ௦0/1 00005. “சொம் 
மனைத் தெம்படி நடப்பீர்” (குமர. 

ல ஒன்ஸ் ப்/ர.காசிக..24), 

த.வ. செல்வம், உடைமை 

[5/7 ௨௮772 த. சொம்] 

சொயம் ௪7), பெ.(ஈ.) 1. சொந்தமானது; 
065 ௦1. (பெ.அ.) 2. சொந்தமான; ௦165 
௦. 

[5/2 ௪/௪-0/௪ 2 த. சொத்துவம்] 

சொப்பனக்கலிதம் 2௦௦02/2-/:/(21/௪7, 

பெ.(॥.) கனவில் நேரும் விந்து வெளிப்பாடு; 

50௨௭௮௦0௦6௨ போற 6௨. 

த.வ. கனாக்கசிவு ் 
த.வ். தன, தனது 

[5/7 50/20/712745//7௮/0௪ 5 த.சொப்பனஸ் 

கவிதம் 2 த. சொப்பனக்கலிதம்] 

சொப்பனம் 5௦௦௦௮௮, பெ.(ஈ.) 1. கனவு: 

ரொ. 'ஏட்டுக்கடங்காச் சொப்பனம் போல் 

(தாயு. சொல்லற்.70/. 2. சொப்பனாவத்தை 
பார்க்க; 866 5200212011 3. மாயத் 

தோற்றம்; ॥/ப51௦; 1180518106. 

[5/1 8/௮ 2 த. சொயம்.] 

சொயம்பு 8௪ம் பெ.(ஈ.) தானே 

தோன்றியது; ரூுரி0 ௦0151067௪0 1௦ 06 
பா௦ா62ம௦0. 

த.வ. தான்தோன்றி 

[5/1 //௮7-ம/0 2. த. சொயம்பரி 



சொர்க்கப்படம் 

சொர்க்கப்படம் 8240/-,0-2௪22/77, பெ.(£.) 

கட்டங்களிற் காய்கள் வைத்தாடும் ஒருவகைப் 

படம்; 0௦210 101 3 180 ௦74 020: 08௱௱௦. 

த.வ. பரமப்படம் 

[5/ம். சப௮9-2 த. சொர்க்கம்-டடம்] 

தள் 

சொர்க்கம்" 8௦7/4, பெ.(ஈ.) 

தேவருலகு (சூடா.); |10௦'5 ௭௦8௮. "மேல் 

வீடு சொர்க்கமென்றும்' (தாயு.மெளன.4). 

[54 ௮1௫ ௧. சொர்க்கம்] 

சொர்க்கம்” 80//477, பெ.(ஈ.) 

மாதர் மார்பகம் (சூடா.); ௦௨5 06251. 

[5/0 50-௮2 ஐ. சொர்க்கம்] 

சொர்க்கவாசல் 3௦//49-22௮) பெ.(॥.) 

சுவர்க்க வாசல் பார்க்க; 866 5பப2(69- 

485௮. 

[5ம் ௮௪19௪2 த. சொர்க்கம் வாசல்] 

சொர்ணக்கல் 8௦7௪-/-/44 பெ.(ஈ.) 

வைடூரியம் ௮15 |22ப1(. 

[86 ௮௪? த. சொணம்/கல்] 

சொர்ணகருணைபாடாணம் 3௦/72-42707௪' 

-௦ச21௮7,  பெ.(॥.) மச்சமுனி 800ல் 

கூறியபடி, இலிங்கம் சிலை, தாரம், சூதம், 

நாகம், வீரம், காரம் இவற்றைச் சமமாகப் 

பொடித்து தங்க அகலில் வைத்துப் பிறகு 

அதைத் தாழிக்குள் வைத்து மணலிட்டுக் 

கதிக்க எரித்திட தங்கமும் ஒத்துக்கூடி உருகி 

இறுகி மணிபோலிருக்கும். வேதைக்குதவும், 

467 சொர்ணபட்டி 

மாழையில் மாட்டிடத் தங்கமாம்; 1/5 15 ௧ 6௪ 

0ர602160 0 146 றா௦௦685 றனார்ாக0் 

11௮௦03! 800, பவா 9010, ஈசா௦பரூ 

2100, 2 19/4 815808 610. 11 15 ப5ளரிப! 

ணு (சா.அக.). 

த.வ. பொன்கருணைச் செய்ந்நஞ்சு 

(சொண்றார் * கருணை 4 பாடாணாம்/ 

சொர்ணகனம் ௦7௪47௮/௮/7,  பெ.(ஈ.) 

வைடூரியம்; 0815 ௫6 (சா.அக.). 

[சொர்ணம் 4 கனம்] 

சொர்ணசீரகம் 8272-227௮, பெ.(.) 
1. சிவப்புச் சீரகம்; 60 போரா 2. கரும்பு 

(மலை.); 8ப0௮1091௦ (சா.அக.). 

[சொர்ணம் 4 சீரகம்/ 

சொர்ணசீரத்திரயம் 2௦7௪27௪-ட்02௮, 

பெ.(ஈ.) மஞ்சள் குன்றிமணி; 461018 01205 

௦6 (சா.அக.). 

[சொர்ணம் * சீரத்திரமாம்/ 

சொர்ணசீரம் 3272-87௮7, டெ.(ஈ.) கரும்புச் 
சாறு; 1ப/06 ௦4 5ப0210216 (சா.அக.). 

[சொர்ணம் * சீரம்] 

சொர்ணத்திராவகம் 3௦772-1-(/20/29௮/7), 
பெ.(॥.) தங்கத்தைக் கரைக்கும் ஒரு 

மூலப்பொருள்; 9 ஈரஈஊவ! 50/81 ௦4 9010. 

த.வ. பொன்னாக்கநீர்மம் 

[சொர்ணம் 4 திராவகம்] 

சொர்ணப்பூடு 3௦72-0௦-08, பெ.(ஈ.) 

கோடகசாலை (பதார்த்த:252); 8 ங6ஙு 8௱வர 

18௮1-2 ப/௪1/2௪ ,0/700ப0205 (சா.அக.). 

[சொர்ணம் * பூடு] 

சொர்ணபட்டி 82720௪/41 பெ.(1.) நாக 

செண்பகம்: ௦0௦௱௦ா 948101 நாயாறு - 

110161 1166-7600 519115 (சா.அக.). 

த.வ. மஞ்சளலரி 

[சொர்ணம் 4 பட்டி] 

[5ம் அச 5: த. சொர்ணம்] 



சொர்ணபற்பம் 

சொர்ணபற்பம் 321202/0௮, பெ.(ஈ.) 

தங்கப்பொடி; 001081 90/0௭. 

த.வ. பொன்னீறு 

[சொர்ணம் - புற்பம்/ 

சொணபூங்காலி 3௦7௪-2472 பெ.(.) 

மூல்தான் மண்; பரா ராப் 50 08/60 ௦1 [6 

441௦ ௧151 £60 0010பா (சா.அக.). 

த.வ.செம்பூங்காவி 

[சொர்ணம் - பூங்காலி] 

சொர்ணபேதி 5802-0201 பெ.(॥.) 
1. தங்கத்தைக் கரைக்கும் ஒரு தாதுப் 

பொருள்; 8 ௱காவ! 50161 ௦7 0010. 

2. பொன்னைக் கரைக்கும் ஒரு நீர்மம்; 

2002816013 080916 07 0155014110 0௦610 

(சா.அக.). 

த.வ. பொன்கரைச்சி 

[சொர்ணம் - பேதி] 

சொர்ணம் 3௦/7௮/77, பெ.(ஈ.) 1. பொன்; 0010. 

சொர்ணப்பூடு பார்க்க; 866 $0109-0ப0ப. 

[51.2௪ 2 த. சொர்ணம் (2சொன்னம்..)] 

சொர்ணமாக்கி 8௦7௧-௮ பெ.(௫.) பவள 
நஞ்சு; 808160 858/௦ (சா.அக.) 

த.வ. பொன்னாக்கி 

[சொர்ணம் 4 அக்கி] 

சொர்ணமாட்சிகம் 2௦௪-ஈ72/1௮, பெ. 
1.) பொன்னிமிளை; 0010 நூர(65 (சா.அக.). 

த.வ. மஞ்சள்நிமிளை 

சொர்ணமாட்சிகை 8௦-72-/772/019௮ பெ.(ஈ.) 
சொர்ணமாட்சிகம் பார்க்க; 566 

30/72/772/2(74177 (சா. அக... 

சொர்ணமூலி 28௦௪-7140 பெ.(ஈ.) 
1. பொன்னிருக்கும் மூலிகைப் பூடு; ஈாம்5 
ஷொர்வாரா0 0010. 2 பொன் செய்வதற்குப் 
பயன்படும் மூலிகைகள்; 805 ப560 1 
சி்ரொளடு (சா.அக.). 

468 சொரூட்சா 

த.வ. பொன்மூலி 

[சொணம் * மூலி] 

[5/0 ௮௭: த. சொர்ணம்] 

சொர்ணலிங்கச்செந்தூரம் 3௦72-//172-௦- 

கோம், பெ.(॥.) தங்கமும் இலிங்கமும் 

சேர்த்துச் செய்த செந்தூரம்; 160 0010பா௨0 

௦௮/2௦ ௦7 9010 ௨0 ரொஸ்ச (சா.அக.). 

த.வ. பொன்னிலங்கள் செந்தூளம் 

[சொர்ணம் * இலிங்கம் 4 செற்தாரம்.] 

[50ம் ௮1/௮2 2 த. சொர்ணம்] 

சொர்ணவாதியதிமதுகம் 8௦/72-0:20]:20/ 
/71201/72/77, பெ.(॥.) சிறு குறிஞ்சா; 

5௱௦௯ ॥ஈய/8 ॥106080ப8ார8-சோ௱ாவா௪ 

5)//965076 (சா.௮௧.). 

[சொர்ணம் 4 வாதி 4 அதிமதுகம்,/ 

சொரிதம் 2௦7௭௭௧௯7, பெ.(॥.) நலிதலோசை; 

௦௦ய௱ா716% 80௦84. "இசை பனுதாரத்த 
செொரரிகர் தழுவவயோதி” (திருவி௮ச. 

தடாத/கை.57. 

த.வ. நலிதலோசை 

[5/1. ௪பசா//௪ 2 த. சொரிதம்.] 

சொருக்கம் 8௦0/௪, பெ.(ஈ.) தேவருலகு 
(சூடா.); 10725 ௦. 

த.வ. அமரருலகு 
[5/6 502192 25 த. சொருக்கம்.] 

சொருக்கத்தராதல் ௦7ய/7௪//272-04 
தொ.பெ.(941.ஈ.) இறத்தல்; நேரா. 'பரமேசுரர 
பேபாத்தரயா் சொரக்கஸ்தராவது ” (5... (0; 
70). 

/சொருக்கமம்- அரத்] 

/[5/ம் 50௮12௪27 த. சொர்க்கம் 2 சொருக்க்] 

சொரூட்சா 5௦7ப/22, பெ.(ஈ.) 4. வெள்ளுள்ளி; 
081116. 2. வெள்ளை வெங்காயம்: ர்ப[6 ௦/௦ 

(சா.அக.). 

த.வ. பூண்டு 



சொரூபசூசகம் 

சொரூபசூசகம் 8௦70192-278௪7௮/7, பெ.(ஈ.) 

ஒரு காம நூல்; 9 11681186 ௦0 1006 210 1006 

21144 (சா..அக.). 

[சொரூபம் - சூசகம்] 

சொரூபஞானம் ௦04௮-72௪7, பெ.(ஈ.) 

1. மெய்யறிவு; 6 (0௦4/16096, 1016006 

௦7 06 ஷ் 0 04 106 50ய/ 85 ௦0121160 03 

ராடி வ/0; ரவ! மரத். 2. ஆதனறிவு; 

ாவ!௨006 04 106 50ய/ 85 0ற00560 ௦ 

செய்தி அறிவு; ஈ௦1/௨096 0974-60 [6 

568565 (சா.அக.). 

[9/4 ௮/2-00௪7/727௪2 த. சொரூப ஞானம்] 

சொரூபம்! 5௦02௪7, பெ.(ஈ.) 1. இயற்கைத் 

தன்மை; 63] ஈகர்பாடஉ, ஈகர்பாகவ! 51516 ௦ 

௦௦ஈள்ப௦. ”தன்மாவி எிசசொரூபமிதுவெ 

வணாதல் ' (வேதா.சூ...29) 2. சாயல்; 600901 

11௨௦55, ர65௦1/வா06. அவனுடைய 

சொரூபமாய் இவன் இருக்கிறான் (சங்.௮௧.). 

3. வடிவம்; 1௦௱, 8௮06. பேதமா முரணரித்த 

சொருபம் (திரு ப்போ. சற்.கட்டைக்.57. 

4. படிமம் (பிரதிமை); 11806, 1001. 5. குணங் 

குறியின்றி ஒன்றாய் யாவுங் கடந்த பதி; 179 

5பறாஊட 8வா0, 85 16 06, 116 

1க்ர்ன்1உ. (௬௨ வ்ரிட்பர்கு௦55 610., 02. 1௦ 

௪1211277. 6. சொரூபலட்சணம் பார்க்க; 596 

ஃ௦00௮-/21021727. மாகனலி ிளங்குககி் 

சொரூபனெனல்போ லான்.மாவி நிசசொரப் 

மிதுவெனவணாதல் சொருபம்" ( தா.சூ..292/. 

த.வ. தன்னியல்பு 

[54ம் ௪/௪-700௪ 2 த. சொருபம் ழீ 

சொரூபம்” 5௦020௮/7), பெ.(॥.) அழகு; ஒப. 

த.வ. நல்லுருவம் 

[5/4 5ப-700௪ 2 த. சொரூபம் ர] 

சொரூபமணி 2-மம௮77௮0 பெ.(ஈ.) 

கருவூரார் நூற்பாவிற் சொல்லியுள்ள 

இதளியமணி; ௦015010916 ௮1௦ ஈளபரவி! 

௦௮11 நா6றா60் 85 ௦௦8160 

(சுபமாக? (சா.அக.). 

469 சொருபானுபூதி 

[சொருபம் 4 மணி] 

[$/ம். 2-700௪ : த. சொருபம்] 

சொரூபலட்சணம் 8௦702௪-/2/227௮/77, பெ. 

(ஈ.) 1 பரப்பிரமத்தின் சச்சிதானத்துரூபமான 

உண்மை இயல்பு (வேதா.சூ.29, உரை); 16 68] 

124பா6 ௦4 000 25 16 ப/௮-லஐ051400, 64௪1- 

வரரா வ வா-ட1557ப! 2. சிறப்பியல்பு 

(சி.சி.1, 70, சிவஞா.); 806044, [1110191711 010/6 

91116 ப165. 

த.வ. தெய்வஇயல்பு 

[5/4 வனை 2 த. சொருடலட்சணம் // 

சொரூபவித்து 2௦7பமசார) பெ.(ஈ.) தன்னி 

யல்பை உணர்ந்தவன்; உ ௦ 85 

௮((வ௪0 5ஓ14-1221584௦. “சொருபவத்தான 

போலோர் சுபாவமே யர்குமன்றோ ” (விக 

ரூ.டா.43). 

த.வ. தன்னுணர்ந்தான் 

[8/6 எ/௮1ப0௪1/022: த. சொருபவித்து: // 

சொரூபன் 3௦௪ பெ.(॥.) பாம்பாட்டி 

சித்தன்; /”2772217/ 5/௮ (சா.அக.). 

சொரூபானாந்தம் 8௦70940272477), பெ. (.) 

1. முழு (பூரண)வின்பம் (சங்.அக.); 067601 

1155 2. தமிழிலுள்ள ஒரு வேதாந்த நூல்; 9 

(72105௦ ௦0 1/2227/௪ ஈ 18ம். 

த.வ. முழுவின்பம் 

[5/0 5/௮700272702 த. சொரூபாளந்தம்.] 

சொரூபானாந்தர் 5௦020௮7227 பெ. (ஈ.) 

தமிழில் இரண்டன்மை (அத்துவித) நூல்கள் 

பல இயற்றிய ஒரு பெரியார் (பெருந்திரட்டு); 81 

25011௦. பரா 07 றவற 1169141585 [ 

இவல. ௦ 1/2227௭௪ ॥॥ 14ார். 

[5/0 ச/௮102௮02 த. சொருபானந்தா; / 

சொரூபானுபூதி 8௦10ம2702807 பெ.(ஈ.) 

பதியுடன் உயிர் ஐக்கியமுற்று நிற்கும் நிலை; 

1௮1௪ 04 ௦ொ௱பரள எரர் 0௦0. “சொருபானு 

பூதி காட்டி "(தாயசின்மயா.7. 



சொரூபி 490 சோகநிவாத்தி 
கவ் ச அபயபபப ப பபப ப ப ப பபபபயஙவப ய் 

க.வ. இறைசேருயிர் 

[5/0 /௮1ப0274௮7ப-ம/0ப/1/ 2 த. சொருபானு 

பூதி] 
சொரூபி 32ம்/ பெ.(॥.) உருவமுள்ளவள் 

(யாழ்.அக.); ௦6 யர்௦ ஈஷ 10௱. 

[5/0 வர் 2 த. சொரூபி] 

சொற்பசீ வனம் 3௦/02-5/௪ா௫, பெ.(ஈ.) 
வறுமைப்பட்ட வாழ்வு; நா6௦வ10ப5 (ஈட, (ரர 

11௦ ஈாலாம் 10 றா௦பர்். 

த.வ. சீரில்வாழ்வு 

[5/1 ௨௮௪ 2 த. சொற்பசீவனம்.] 

சொற்பம் 5௦/0௮, பெ.(ஈ.) 1. சிறுமை; 

581655, 8119711655, ௱€வாா6$5. 

2. சிறியது; 1[1ரி6, 12ம் ஈரா 15 8ராவ॥ ௦ 

ரிவர். 

[$/01. /௮0௪ 2 த. சொற்பம்] 

சொற்பவிருமல் 80102-7ப௮) பெ.(ஈ.) 

சிணுக்கிருமல்; 8॥01% ௦௦ப0 (சா.அக.). 

த.வ. நச்சிருமல் 

சொற்பனம் 3௦/௦20௮7, பெ.(॥.) சொப்பனம் 

பார்க்க; 566 5௦00௪௮. "சொற்பன 

நடுமனையை ுளைக்கியய ” (வேதா. சூ. 10), 

[5$%1. 5௨௪௦7௪ 5 த. சொற்பனம்.] 

சொற்பானு 5௦௦2௦, பெ.(ஈ.) கருங்கோள் 

(இராகு); ஈ௦௦'8 880800 1006. 'ுகழுஞ் 

சொற்பானுவெண்றாம் " (மச்சபு.ப/வன கோ...27), 

த.வ. கருங்கோள் 

[5/4 பனம்2ப 5 த. சொற்பானு;] 

சொன்னகாரன் 2௦2௮௪, பெ.(ஈ.) 

தட்டான் (பிங்.); 9௦185ஈ1(4். 

த.வ. பொன்னாசாரி 

[5/. /212-(27௪ 2 த. சொன்னகாரன்.] 

சொன்னதானம் 3௦௪2-227௮, பெ.(ஈ.) 
பொன்னை வழங்குகை; 9114 01 0010 ௦ 

௱௦வு. “சொன்னதானப் பயனெனச் 
சொல்லுவா” (க.ம்பரா.சிறப்பப. 

த.வ. பொற்கொடை 

[8/ம் ௪சாள த. சொன்னம்-தானம்.] 

சொன்னம் 827௮77, பெ.(1.) தங்கம் (திவா.); 

00105. 

த.வ. பொன் 

[5/4 காச 2 த. சொன்னம்.] 

சொன்னயாகம் 8072-/29௮2/, பெ.(॥.) 

இரணியகருப்பம்; 06£6௱௦03/ 01 85809 

[7௦ ப0் 16 101௦8 00008 1806 ௦74 9 

௦௦1. "நீள்சொன்ன யாகபலம்... ஓய்ந்து" 

(சேதுப.பல.தீரீதத...23). 

த.வ. பொன் 

[51% ௭/௮ாச* 2 த. சொன்னயாகம்.] 

சோக்கதார் 55/4௪௯௮ பெ.(ஈ.) செளக்கிதார்; 

௦௦1/0. 'சோக்கதார் கடக மின்ன” 
(பீரதாப. வலா... 

[11. ௦20/2 த. சோக்கதரா்] 

சோக்கரா 55/4௪, பெ.(ஈ.) ஊழியப் பையன்; 

டு 211200௮ர் ௦ 56௫8ம். 

த.வ. ஏவலாள் 

[/7. 70/72 2 த. சோக்கரா.] 

சோக்கு 82/4, பெ.(.) பகட்டு, ஆடம்பரம்; 

08ப0655 நற. 

[0. ௮72472 த. சோக்கு.] 

சோகசாஅதிசாரம் 8௦7௪24-௮௦1/24:௮7, 
பெ.(॥.) மனக்கவலையினால் உண்டான 

கழிச்சல்; 018௦68 0௦ ௦7 ரர (சா.அக.). 

சோகந்தெளிதல் 56910௦4241) தொ.பெ. 

(01.॥.) மயக்கம் நீங்கி தெளிவடைதல்; 

601610 7௦ 88000 ௦ ரவர் ஈர 

(சா.அக.). 

த.வ. அயற்சிநீங்கல் 

[சோகம் * தெளிதல்.] 

[5/1. 50/௮1 2 த. சோகம்] 

சோகநிவர்த்தி £ரச-ஈக்கா பெ.(ஈ.) 

1. துன்பத்தினின்றும் விலகுகை; 16|/௪ர 110௱ 



சோகபித்தரோகம் 

௮ரரி/1௦. 2. பிறப்பு இறப்பு துன்பம் (துக்கம்) 

தன்க் கில்லை என்று தள்ளி நிற்கை; 176 ல் 

51916 07 502 519195 01 50ப/, 1௦ 51800 

2109 12% 5 15 ரா86 ரா மாம 0 06௭1 

(சா.அக.). 

[சோகம் -* நிவர்த்தி] 

சோகபித்தரோகம் 229௮0//12-7092/77, பெ. 

(ஈ.) தலைதிருப்பல், உள்ளங்கை உள்ளங்கால் 

எரிச்சல், உடம்பில் தடிப்பு, செரியாமை, 

வயிற்றுப் பொருமல், தொடைகளில் வலி 

முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஒரு வகைப் 

பித்த நோய்; 115 15 9 61110 ப5 056856 

௦220181560 ௫ பாரா 59158140 ௦4 

வாக வா 15ள் 181062511௦ 61௦80 ௦7 

200௦ள, றன 1 6 11/95 610. (சா.அக.). 

த.வ. பித்தநோய் 

[சோகம் 4 பித்தம் - ரோகம்,] 

சோகம் ரகா, பெ.(ஈ.) 1. சோம்பல்; 

பா௦0/1655, 1௮00௦ பா. 2. சோர்வு; 8 81816 ௦7 

ஓர்ா6 0௦51201௦70 ௨0 06085810 மரி 

1911பா௨ ௦17 0௦ய/81/00 0௦1//8256. 

3. நினைவிழக்கை (மூர்ச்சை); 54/00. 

4. மனநோய்; 1055 ௦1 0௦05010ப5॥6855. 

5. மயக்கம்; *வ4ஈ்ா0. 6. உருண்டை; 084. 

7. ஒகிருக்கை (யோகாசனம்) செய்கையில், 

மந்திரத்தைப் பலுக்கினால், வரிசையாக மூச்சு 

அடங்கி மெய்யறிவாளர்கள் தன் வயப்பட்டு 

நிற்கும் ஆடசைவு அற்றநிலை; 9 ௦00568 ௦ 

6020௦ ௦ 1௨ ஈர80௦ 14016 '0௱் ரா 

வர்ர்ளொ ரச நாகர் 15 ௦௦ஈ170160 59/2௮] 

[௮00165 86 0௦பறும் 1௦ 5பட்18014௦ 816 

௦வி௱ா658 ௦ வாயு ௦4 ஈரம் 15 

6519018160 (சா.அக.). 

[5$/ம் 55/௪ 2 த. சோகம்] 

சோகம்பாவனை'" £8ரச7ம2/27௮] பெ.(ஈ.) 

தனக்கு இன்னல்கள் பல இருப்பதாக 

எப்பொழுதும் எண்ணி வருத்தப்பட்டுக் 

கொண்டிருக்கும் தன்மை;. ॥ஈ6180௦19 

491 சோகரியம் 

ர் 15 ௦றயவாரு ரா 85 4௨00பா5 

0608ப86 (6 0850 18ஈ௦125 ராக] ௦ 

5ப0)6௦( 01 2ா70ப5 0௦0] 416, 80 0௦65 ஈ௦1 

61126 1ரீ 1௦10 17876 15 ௦ மானார் ரா 

ு௱. 

த.வ. தன்வருத்தி 
[சோகம் * பாவை. 

சோகம்பாவனை” 50௮7722274) பெ.(.) 

உயிர்களின் ஆதன் பரம்பொருளோடு ஒன்றிக் 

கலத்தல்; 116 பா[௦ஈ ௦7 16 ஈ0்ர0பவ! 50ய! 

(சா.அக.). 

(சோகம் * பாவன. 

சோகம்பாவி-த்தல் 827௮/712201/2) 4 

செ. குன்றாவி.(3:1.) தன்னைப் பரம்பொருள் 

அல்லது சிவனே எனக்கருதி ஒன்றுதல்; 

உர்வா ௦ 16 855பாழ௦ ௦4 5 ௦0 

01௦ ர்ச் 06 ஒபரா 80 (சா.அ௮க.). 

[சோகம் 4 பாவி-த்தல்.] 

சோகம்போடுதல் 229௮77-00220/-027 தொ. 

பெ.(4!..) மயங்கிச் சோர்வடைதல்; 18110 

25 | 0018096 (சா.அக.). 

[சோகம் * போடுதல்..] 

[561. 5௦௮ 2 த. சோகம்] 

சோகமாதிதம் 507௮72010௮, பெ.(॥.) 

கோங்கு; 1௮186 (8080௨1, 901068 5116 

00110 (சா.அக.). 

த.வ. கோங்கிலவு, முன்னிலவு 

சோகரிகன் 2௦7௮17௮, பெ.(ஈ.) வேட்டைக் 

காரன் (யாழ்.அக.); 8/8, ஈபார்௪. 

த.வ. வேடன் 

[0ீ. ரகா? த. சோகரிகள்.] 

சோகரியம் ரச்சு, பெ.(॥.) ஏந்து 

(செளகரியம்); 6௦10. சோக.ரியமா.ய 

ந்தவ; 

த.வ. வளப்பம் 

[5/ம் 5சபர்ற௪ 2 த. சோகரியம், / 



சோசியம் 

சோசியம் 55ஷ்சா, பெ.(.) கணியம்; 

39௭01௦0. 

த.வ. கணியம் 

[511 ற205௮ 2 த. சோசியம்..] 

சோசியன் பெ.(ஈ.) கணியன்; 

289௭0100௭௪. 

520/2, 

[$/6். ந௦1௪௪ 2: த. சோசியன்..] 

சோட்டா 22, பெ.(ஈ.) 1. இலேசான; ॥011. 

2. சிறிய; |/06, 5௱வி. 

[17. ௦/70/22 த. சோட்டா..] 

சோட்டாப்பையன் 2512-௦-2ஷ்2, பெ.(ஈ.) 

ஊழியச் சிறுவன்; 003/-௮11600௯. 

த.வ. ஏவலன் 

[சோட்டா பையன்] 

[17 270/2 - த. சோட்டா] 

சோட்டாகச்ரி 55/2௪ பெ.(ஈ.) சிற்றுணவு; 
ராம் ராஜாரா; ள்௦12 8280. 

த.வ. சிற்றுண்டி 

[1]. 70/௪-4,47. 6427 5 த. சோட்டாகச்ரி] 

சோடசகலை 350822௪4௮௮) பெ.(1.) மாந்தன் 

உடம்பில் ஆற்றல் நிலைத்திருக்கும் 16 ஒக 

நிலைகள்; 16 8066 ஈட514௦ சோர்ா6ே ஈ 106 

ஈபராவா 6௦௫ ஏ்ப்ள் 12 0000255 5வண்ர 

ஈுஅாரீ5515 5. 

த.வ. ஓகப்புள்ளி 

[சோடசம் 4 கலை..] 

[5/1. 522522 த. சோடசம்] 

சோடசத்தொன்று $2252--102ப, பெ.(ஈ.) 
மாகாணி, வீசம், பதினாறில் ஒன்று; (1/16 வர) 

06 5468 ௦௨ (சா.அக.). 

[சோடசம் * அத்து - ஓன்று] 

சோடசதானம் 520௪2௪-௭௪0௮7, பெ.(ஈ.) 
பதினாறு வகைப்பட்ட கொடை (சங்.அக.); (66 

8666 1005 ௦0 916. 

[5704. 5205௪-127௪ 2: த. சோடசதானம்..] 

492 சோடசாவதானம் 

சோடசபாவனை 2042252-22/27௮ . பெ.(ஈ.) 

சமண சமயத்து இல்லறத்தானும், துறவியும் 

செய்த வினை நீக்கத்தின் பொருட்டு 

மேற்கொள்ளும் பதினாறு இயல்புகள்; 1௦ 

8466 1806 04 ௱ாார்வ 6006701595 0 

க்ளா 1ஜாறாகா வாம் உ௨௱ா% ௦ 

251 116 ாரி௦மு 07 காராக. 

'பட்டிணிகளோடே சோடச பாவறைகளறைசா 

மருவி” (சீவ௯.3723 உரை) 

(சோடசம் - பாவளை.) 

[5 5202௪4 2 த. சோடசம்,] 

சோடசம் 52௪2௪/77, பெ.(॥.) 1. பதினாறு 
(யாழ்.அக.); 50468 2. இறந்தவர் பொருட்டுப் 

பன்னிரண்டாநாள் பதினறுவர்க்கு உண 

வளிக்கும் ஒரு சடங்கு; 066௦00 ௦1 126040 

16 06805, 981௭வடு ௦ஈ 6 1214 ஸே ௦4 

(16 ரீபாளவ (6. 3.சோடசோபசாரம் பார்க்க; 

$66 5902722000௪2௮௮7. "சோ.டசத்தாறி 
பணிமாறி” (குற்றா.தல. சிவரக..2: 127], 

[5/4 ௪20232 25 த. சோடசும்] 

சோடசவாண்டுமூலி 52222-02720/-/77/ப/7 

பெ.(॥.) பசியெடுக்காதிருக்க சித்தர்கள் 

பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை 
உண்ணும் மூலிகை; 8 [816 பு ப560 93/ 

51004815 1௦ 16 ரண ௦14 1௦ ராபா 

80 ரக், (ஞு 876 1/5 ரொெபடு 0௦6 ॥॥ 

84681 46815 (சா.அக.). 

த.வ. பசித் மூலி 

[சோடசும் - அண்டு -4 மூரஸி] 

சோடசாகம் 82ர௪54ர௮, பெ.(ஈ.) வேள்வி 

இருபத்தொன்றனுள் பதினாறு நாட்கள் 

தொடர்ந்து செய்யப்படும் ஒரு வகை வேள்வி; 
9 $8801106 ற6ா14௦றா60 10 16 0ஷெ6, ௦16 ௦4 

21 24௮/7, 0.53. (திருவிளை.தலவி.9), 

[5/4 5202220௪ 5 த. சோடசாகம்.] 

சோடசாவதானம் 527552:20272/7, 
பெ.(॥.) பதினாறு வகையான வெவ்வேறு 



சோடசி: 

செயல்களை ஒரே நேரத்தில் மனத்துட் 
கொண்டு செய்து முடிக்கை; 811 ௦71 

டாரா 56௨6 ரொசான் 8015 94 15 

596 16. 

[9/4 522222௪015. சோடசாவ தானாம்] 

சோடசி 55225/ பெ.(.) சோடசாகம் பார்க்க; 

566 8205227411. 

[8/1 ௪ம்ர3ர் 5 த. சோடசி/] 

சோடசோபசாரம் 80272800224௮/77, பெ.(1.) 

பதினாறு வகைப் பணிவிடைகள் (உபசாரம்); 

16 ஒூல்னா 29016 014 ௦806 2௮10 ௦௦பா 

08/0 0௮1495 80 புாஊ௭்!6 06௭5008085. 

த.வ. ஈரெண்பணிவிடை 

[$/் 5மர5௪7ப0௪௦௮௪ 2: த. சோடசோப சராம்] 

ஆசனம், சுவாகதம், பாத்தியம், அர்க்கியம், 

ஆசமனீயம், மதுபர்க்கம், ஆசமனம், ஸ்னானம், 

ஆடை, ஆபரணம், கந்தம், புட்பம், தூபம், தீபம், 

நைவேத்தியம், வந்தனம் அல்லது மஞ்சனம், பூ, 

கந்தம், தூபம், தீபம், நீர், அமுது, தூசு, அடைக்காய், 

ஆடி, குடை, கவரி, ஆலவட்டம், விசிறி, ஆடல், 

வாச்சியம் 222277, 8ப1॥/242121, 04/1/2/77, 

அங்றுஅா, ச2ச௱ளந்சா, 502127), 244) 20௮/2/2/7) 

௮71277, 0ப0 ர), (10௮17, 7-ஸ்:21:2/77, 47/2௮/7701 

1௪27௮), 0.0, 6௮702), /பம்௮ர), 00௮), 7/், ௮71105, 

/72ப, ௪2/2), ச] 6 ப0/ 6௪0௮1 2/204//2/77, |//5//7 

2254 2200:4/77. 

சோடணம் 822௪7௮, பெ.(1.) 1. உலருகை; 

ொர்0. 2. உமிந்து குடிக்கை, நாவினால் சாரம் 

வாங்கிக் குடிக்கை; 510010 (சா.அக.). 

[5/8 80௮௪ 2 த. சோடணம், ]] 

சோடணி சரசர! பெ.(ஈ.) வற்றச் செய்யக் 

கூடியது; ருரு சார்ட் 8680105- 

சி்க௦்எர் (சா.அக.). 

[5ம் 22௪/2 த. சோடி] 

சோடத்திராவம் 2249-/-4744/77, பெ.(ஈ.) 

ஒருவகை உப்பு எரி நீர்; 5002 1ம% (சா.அக.). 

. [சோடம் * திராவம்.] 

சோடம் சகஜ, பெ.(ஈ.) காமத்தால் வரு கின்ற 

சூடு; 80ஈ௦௭௱வ! ௨௮1 ௮18410 17௦ 10/6 

510255 (சா.அக.). 

493 சோத்தம் 

த.வ. காமச்சூடு 

[5/ம் 2௦5௪ 2 த. சோடம்.] 

சோடனை 82௭௮ பெ.(॥.) சோடினை 

பார்க்க: 866 5227௮ 

[4 2௪ 5 த. சோடனை.] 

சோடா 852 பெ.(ஈ.) 1 ஒருவகை உப்பு 8009, 

01௦210௦1516 ௦4 5009. 2. ஒருவகைப் பருகம்; 

2௦12160 ரொ 

/£. 5002 2 த. சோடா.] 

சோடாயபொட்டிலுப்பு 22272-0-,20/4//02, ஒரு 

வகை மருந்துப்பு; ஈ்1£க॥6ீ 04 5005, சொ்ரகா 

5௮1106. 

[சோடா * பொட்டில் * உம்ப] 

[£. 5௦029 2 த. சோடா] 

சோடாவுப்பு 222--ப02ப, பெ.(1.) மண்காரம் 

(பூநீர் விளையும் நிலத்தில் இருந்து உவர்மண் 

காரம் எடுத்து, அதை தூய்மை செய்த உப்பு); 

ட்1ு௦216 04 5008. [15 8 0810௦81(6 ௦7 

5008 ஈாட060 மர் பலார௦ய5 ௱ாறபா(/5 80 

௦0121060 11௦ 0௦௦186 (சா.அக.). 

த.வ. உழமண்உப்பு 

[சோடா * உப்ப] 

இது கடற்கரையிலுள்ள பூண்டுகளைக் 

கொளுத்தி அச்சாம்பலினின்றும், வேதி (இரசாயன) 

வழியாகப் பிரித்தும் எடுப்பதுண்டு. இது பெரும் 

பாலும் ஐரோப்பிய நாடுகளினின்று இறக்குமதி 

யாகிறது. மருத்துவத்திற்கும், பிற காரியங்களுக்கும் 

பயன்படுவதால் நன்கு விற்பனையாகிறது. இது 

வெள்ளைக் கட்டியாயும், தூளாகவும் கிடைக்கிறது. 

செரியாமைக்கும், நெருப்புக் காயங்களுக்கும் 

மருந்தாகப் பயன்படும். 

சோத்தம் 82/42, பெ.(ஈ.) இழிந்தார் செய்யும் 

அஞ்சலி; ஒ)ழா. ௦4 52/ப124௦ 10௱ 8 |ஈ£6ா0 

"சோத்தம் ந.ம்பியென்று தொண்டா.... 

அழைக்கும் (திய பெறியதி.2 2 52. 

[56ம் 5100௪ 2: த. சோத்தம்./ 



கோ 494 

சோத்தி 50/4 பெ.(ஈ.) 1. சுழுத்தி; 51916 0௦7 
சோதரிமாதறம் 

'இத்தொழில்கொல் சோத்திரியா' செய்கை " 
50பா0 81660. 2. நடுச்சாமம்; ஈரம். 

த.வ. ஆழ்ந்ததூக்கம் 

[5/0 5ப5 ப த. சோத்தி] 

சோத்திகம் 52/472777, பெ.(.) ஒன்பதுவகை 

இருக்கைகளுள் கால்களைக் குறுக்கிட்டு 
வைத்துக்கொண்டு உடல் நிமிர அமரும் 

ஒகஇருக்கை வகை; 8 3601௦ ற081பா6 

ஷூாா0௦116 01 500685, ங/௦் ௦081816 ॥ 

1480 ரிம் 1605 00554186 ்ரி6 (6 0௦ஸ் 

15 610 ௭601 800 84 0886 06 ௦7 ஈரர6 

988. “சோத்திக குருவுக்கு முழந் 
தாளுக்கு நடுகேயுள்ளர் தாட்டுணையைச் 

செலுகுதி யிறுமாரந்திருத்தல் "(பிரபோத..44 - 7) 

[5/7 ௪2504௪ 2 த. சோத்திகம்,] 

சோத்தியம் 25/௫௯, பெ.(ஈ.) 1. வினா 
(நாஞ்.); 006510. 2. வியப்பு; 8பாறா।56, 
ஊர், ௩00௪. சோத்தியப்பட்டான். 
3. வியக்கத் தக்கது; ந௦ாகொர்ப| ௦ 
90௦810 000பா806. 

[5/4 200ல/௪ 5 த. சோரத்தியம்.] 

சோத்திரம் 521/2 பெ.(ஈ.) 1. காது (பிங்): 
881 . "வாக்காதி சோத்திராதியும் " (தாயு, 
கருணா... 2. கேள்வி (வின்.); ௩6௨10 
பெனா௦௦ 

[5/4. 2௪ 5: த, சோத்திரம்.] 

சோத்திரியர் சசஈரந்ச, பெ.(ஈ.) வேதப் 
பார்ப்பனர்; 8ோஊ்௱ரார6 67560 ர 76025. 

(பீர்போத. 77 55) 

[9/0 அம்ந்ச 2 த. சோத்திறிபா் ] 

சோதகம் 34222௮/7, பெ.(.) 1. தூய்மை 

செய்கை(யாழ்.அக.); 68 வா0, ஐயா. 

2. சோதனை; (65110821௦0, ஒரக். 

3. கழிக்குந் தொகை (யாழ்.அக.); ஈரப். 

[5/0ம் 52௦17௮4௪ 2: த. சோதகம்.] 

சோதகும்பம் 3242/4ப0௮7, பெ.(ஈ.) 

பார்ப்பனன் ஒருவனுக்குப் முன்னோர் 

பொருட்டுத் தண்ணீர் ஏனம் அளித்துப் புரியும் 
நினைவு சடங்கு; 8 6ோ௧௱௦௱ 1 ஈ௦௦பா ௦7 
6 காக, ஈ வர்ர 8004 ௦07 வர்கா 15 

98 1௦ 8 பாக்ர. 

[5/1. 50024 யரம்/௪ 2 த. சோதகும்பம்.] 

சோதம் 528௪௭, பெ.(ஈ.) 1. தூய்மையான நீர்; 
கெ ௦ றபாஉ ௪12. 2. வாலையிலிறக்கிய நீர்; 
01514160 புகர2. 3. வீக்கம்; 8ஙஓ110 (சா.அக.). 

சோதரம் 52௦௪௮, பெ.(1.) உடன்பிறப்பு 
(யாழ்.அக.); [9141௦581[0 ௦7 675015 6௦ ௦71 
[6 886௪ றகானா(15, ா௦127௦௦0: 
81516100௦0 . 

[5/0 500௮7௪ 2 த. சோதரம்.] 

சகோதரன் 5002௮ பெ.(.) உடன் 
பிறந்தவன்; பர9ா1ர6 0௦1781. "தொத்திக் 
கணபதி! மகிழ் சோகுரனே "' (திருப்பு; 135), 

த.வ. பிறவன் 

[5/4. ௪20௮12 2 த. சோதரன்.] 

சோதரி 5௦௦87 பெ.(ஈ.) உடன்பிறந்தவள்; 
ப66 5516. 'மூரக்ககுலத்தி விணன் 
சோதரி "(இரு.ம்726), 

த.வ. பிறவி 

[5/1 502475 த. சோதரி] 

சோதரிமாதறம் 520௮11177244௮7,  பெ.(1.) 
கன்னல் சருக்கரை; 8பர5 602160 ரா௦ 
[6 /ப106 04 8ப0870816 (சா.அக.). 

த.வ. பழுப்புச் சருக்கரை 



சோதரை 495 சோதனி 

சோதரை 508௪௮ பெ.(॥.) சோதரி பார்க்க; | சோதனப்பிரலேபனம் 200272-0-,2//௮/2 

566 5202/7/(சங்.அக.). 

சோதளங்காய் 22௦2/௪/17௮) பெ.(ஈ.) 

சமுத்திராப் பழம்; "0/4 08% (சா.அக.). 

சோதன கசாயம் 2202//2-(௪282)2/77,பெ. (॥.) 

தூய்மை செய்யப் பயன்படும் குடிநீர்; 

0172௦ 0600014௦01 (சா.அக.). 

த.வ. கருக்கு, வடிநீர், கியாழநீர். 

[சோதனம் 4 கசாயம்] 

சோதனகிருதம் 320272-/070/02/77, பெ.(1.) 

தூய்மைப்படுத்தப் பயன்படும் மருந்து நெய்; 

0191076௦11 9726 (சா.அ௧க.). 

த.வ. மருந்து நெய்மம் 

ட் [சோதனார் 4 கிருதம்] 

சோதனத்திரவியம் 22227௮-/-4/21///2/77, 

பெ.(ஈ.) தூய்மை செய்யப் பயன்படுத்தும் 

ஆமணக்கெண்ணெய், அத்திப்பால், ஆலம் 

பால் முதலியன; 0ப05 ப$60 1௦ 19௦௩6 16 

பார்பன 10 (6 0௦ஸ் (6.0.) 08510 ௦4, 

௱ரி/வு 1௦6 04 ரி, ரில /ப/௦6 ௦1 6௭ 

(சா.அக.). | 

த.வ. வயிற்றுப்போக்கு மருந்து, கழிச்சல் 

மருந்து. 

[சோதனம் - திரவியம்] 

சோதன தைலம் 50022-/2/2/77, பெ.(ஈ.) 

தூய்மைப்படுத்தப் பயன்படும் மருந்து நெய்மம்; 

0151176௦10 ௦1 (சா.அ௮க.). 

த.வ. வயிற்றுப்போக்கு மருந்து, கழிச்சல் 

மருந்து. 
[சோதனம் 4 தலம்.] 

சோதனப்பத்திரம் 620272-0-,0214///77, 

பெ.(ஈ.) பிழை திருத்தக்குறிப்பு; 18016 ௦4 வாள 

(தற்). 
[51. 220217௮7௪-00/22த. சோதன பத்திரம். ]/ 

09,7177, பெ.(.) தூய்மை செய்யும் களிம்பு; 

0176௦0 ௦ம் (சா.அக.). 

த.வ. கழிச்சல் மருந்து 

[சோதனம் * பிரலேபனம்.] 

சோதனம் 52227௮/77, பெ.(1.) 1. ஆராய்கை; 

9, ॥ாக51/ரக10 (யாழ்.அ௮க.). 

2. மாழைகளின் தரத்தைச் ஆய்வு செய்கை; 

255ஆூர0 26. 3. மாழைகளைப் புடமிட்டுத் 

தூய்மை செய்கை; [810 ௱61வ15. 

4. நற்குறி; ரொ, 8ப0பரு (பிங்.). 

[9/5 80010௮7௪ 2: த. சோதனபம்/ 

சோதனவத்தி 50/ச௪௦௪1/ பெ.(.) 

துணியைத் திரித்து மருந்தில் நனைத்துப் 
புண்ணின் உட்புறத்தைத் தூய்மைப்படுத்த 

வேண்டிய இடத்திற்குள் நுழைக்கும் திரி 
(வத்தி); 8 | 50860 0 58/பாக(60 ஈர் 

60/06 80 115211620 1௦ 8௭ பனா ௦ 

ஓப 10 (6 0பார்ரி௦211௦ ௦7 111270-&52010 

பர (சா.அக.). 

த.வ. காரசீலை 

/சோதனம் * வத்தி] 

சோதனாபிரதிகாலம் 2002720/20144௮/7) 

பெ.(1.) சான்று உசாவலுக்காக வழக்கை 

ஒத்திவைக்கை; 80/0௦பா௱ா ௦74 8 5பர 10 

ஓ௱ராளி ௦4 ஈரா25565 (சுக்கிரந்தி. 282). 

த.வ. ஒத்திவைப்பு 
/சோதனம் * மிரதி-காலம்,] 

[5/ம் 2002472-4ற/௭ர்7 த. சேோதனாபர்தி] 

சோதனி 52820; பெ.(॥.) 1. துடைப்பம்; 0௦௦, 

௦65௦, மாமர (பிங்). 'முன்றில் சோதி 

கொண்டு துடைத்து” (சேதுபு. பங்கல. 40]. 

2. செத்தை (சூடா.); ரெ £பம015॥, 06௦4/60 

460124016௨ கரக. 

த.வ. விளக்குமாறு; பெருக்குமாறு; வாரியல் 

[5/6 8ம0௮/ 2 த. சோதனி.]] 



சோதனை 

சோதனை' 56827௮ பெ.(ஈ.) 1. தேர்வு; 
ஓவா, 11506004௦1, (வ. பொற்றோள் 
வலி! நிலைசோதனை புிவானசை புடையேன்' 
(கச்பரா.பரளகரா; 78). 2. தெய்வ ஆய்வுத் தேர்வு; 
பொட 11௮. 3. ஆராப்ச்சி; 517410, 5௨8௦, 
1௭65110811. 4. தீமை செய்தவற்குத் 
தூண்டுகை; (61811௦. 5. மாழைகளின் 

தரத்தைச் ஆய்வு செய்கை (வின்.); 888ஆர0 

௨15/5. 6. ஒரு முகத்தலளவு; 8 (0 ௦7 

௱6௨6பா6 (1). 

த.வ. நோட்டம் 

[5/0 82017௮72 2 த. சோதனை.] 

சோதனை” 5௦௦21௮ பெ.(ஈ.) கழிச்சல் மருந்து; 
0பா021//6௦ (இ.வ.). 

[5*4. 2002௪ 2 த. சோதனை] 

சோதனை? 5282௭௮; பெ.(ஈ.) குறிப்பு: 
60140, (ர்ர். என்றன் சோதனை நோக்கிச் 
செய்தி” (கம்பரா. இராவணன் வதை.) 

[5/ம். 228272 2 த. சோதனை..] 

சோதனைக்கம்பி 262ஈ௪-/-/௪௱2்/ பெ.(ஈ.) 
பொன் மாற்றுகளை அறிவதற்கான கம்பிகள் 
அல்லது ஆணிகள்; 8 6பா௦ர் 04 (0ப௦ர ஈவி5 
1௦ ரிப் ௦பர் 106 04 காளார் எகா 10 
6 ரா255 074 0010 86 081615 (சா.அக.). 

த.வ. உரைக்கம்பி 

[சோதனை - கம்மி] 

[5/0 82௦17௮7௪ 5 த. சோதனை, ]/ 

சோதனைக்கருவி 26227௮-/-4சபார பெ, (ஈ.) 
ஆய்வு செய்யப் பயன்படும் கருவிகள்; 21110165 
௦ ஈர பார் ப560 வு்ர6 22 [1111911019] 
$ப0! 885 ௦06, 506௦ப1௮. ௦21761, 
5161165000 €(௦. (சா.அக.). 

த.வ. ஆய்வுக்கருவி 

[சோதனை - கருவி] 

[5/4 22017௮7௮ 2 த. சோதனை] 

496 சோதனைக்கோல் 

சோதனைக்கல் 5282௭/6/௮) பெ.(ஈ.) 
உரைகல்; (௦ப௦் 81006 (சா.அக.). : 

த.வ. கட்டளைக்கல் 

[சோதனை * கல்.] 

[$84. 5201727௮ 5 த... சோதனை] 

சோதனைக்கனம் 2202௮4௪7௮7, பெ. 
1.) நோய்களை ஆய்வு செயப் பயன்படும் 
ஆயுள் வேதத்திற் கூறிய பொருட்கள்; 0ப05 
ப860 101 [1௩6£511081100 ௦71 01562865 
(சா.அக.). 

த.வ. ஆய்வுக்கனம் 

[சோதனை 4 கணம்] 

[5 2017௮7௪ 2 த. சோதனை] 

சோதனைக்காரன் 55227௭௮4௮2, பெ.(ஈ இ, 
ஆய்வு செய்பவன்; 0௨ ௩௦ ராரா மா 
3651108165 4௦ வாரர்ஈராஈ0 185100 ௦ 
ஓரள (சா.அக.). 

த.வ. நோட்டகன், ஆய்வாளன் 

[சோதனை 4 கரரன்.] 

[5/4 22017௮7௪ - த. சோதனை] 

சோதனைக்குரு 56227௮0/-/பய, பெ.(ஈ.) 
சோதனையுப்பு பார்க்க: 866 5002/7ட்)-ப)2ப 
(சா.அக.). 

சோதனைக்குழல் 2202௮/௨/ய/௪/ பெ.(.) 
மருந்தை ஆய்வு செய்யப் பயன்படுத்தும் ஒரு 
கண்ணாடிக் குழாய்; 8 1951 (பட 12 (29110 
6006 ௦ ௦6 (0௮15 (சா.அக.). 

த.வ. ஆய்வுக்குழாய் 

[சோதனை - குழல்,] 

[5/4 20௧௪ 2: த. சோதனை] 
சோதனைக்கோல் 5௦021௪ட்/:40/ பெ.(ஈ.) 

1. அறுவை மருத்துவன் பயன்படுத்தும் வெள்ளி 
அல்லது செம்பினாற் செய்த குத்தூசி; 
5ப106015 ளப் ௦ 166016 மா 14 
00 ௱806 ௦4 ஒிங்ா ௦ ௦0008 ப5பலிடு 1௦ 
ஊரு 16 வரர ௦7 81 ப5-றா௦06. 



சோகுனைகொடு-ததல் 

2. மாத்திரைக்கோல்; ஈற௦85பாா0 700. 

3. பொன்னின் தரத்தை அறியப் பயன்படுத்தும் 

கம்பி; 9௦10 /ர்௦ ௦ 100 ப5$60 107 188480 0௦10 

(சா.அக.). 

த.வ. மாழைக்கோல் 

[சோதனை 4 கோல்] 

[6/1 22019௮7௪ 5 த. சோதனை] 

சோதனைகொடு-த்தல் 502020௮421 

5 செ.கு.வி.(3.(.) 1 நோயாளிகள் தங்களை 

மருத்துவரிடத்தில் காண்பித்தல்; 500 

065611 25 2 றஐ/(/ஊார் 10௦ 01800௭௦515 

(சா.௮௧.). /2. ஆய்வு செய்தல்; 1௦ 66 

69260, 1௦ பாசசொ9௦ ௨௱ரக1/0. 

3. தேர்வில் தேறுதல்; 1௦ 0855 ஒளக 

35 0870102165 (சா.அக.). 

த.வ. ஆய்வுக்குட்படுத்தல், நோய்க்குறி 

ஆய்வு. 

[சோதனை 4 கொடு-.] 

[5%1. 520௮7௪ 2 த. சோதனை] 

சோதனைச்சாலை 552202-௦-2௮/2) பெ.(ஈ.) 

தொழில் வகைகளிலும், மருத்துவ முறையிலும் 

பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளை ஆய்வு 

செய்யுமிடம்; 8 பர 561 9 0811 1௦ 

லரர60ெ் ௦110 ரானா ௨0 ௨ 

௦௨ /0௮15 ப560 1ஈ வார வாம் ஈபப5்/65 

(சா.அக.). 

த.வ. ஆய்வுச்சாலை 

[சோதனை 4 சாரலை] 

[5/4 52/௮௪ - த. சோதனை] 

சோதனைசாபிதா ச்ரரசாக்ச2/22, பெ.(॥.) 

உசாவல் அதிகாரிகள் பிறரிடமிருந்து 

கையகப்படுத்திய பொருள்களின் குறிப்பு; 

599௮௦4 1151 (தற்.). 

ஸு... த.வ. கைப்பற்றற்குறிப்பு 

[9/ம் 22077௮7௪74 ப். /204௮- த. சோதனைசாப்தா, 7, 

சோதனைசெய்தல் 22227௮04)25/ தொ.பெ. 

(ஸ1.ஈ.) 1. ஆய்வு செய்யல்; ஒலி. 

497 சோதனைபண்ணு-தல்' 
2. நாடி, மலம், சிறுநீர் இவற்றை ஆய்வு 

செய்தல்; 6ர்ாச1/௦ ௦7 ஐப/86, 122065, 

பாரு 61௦, 100 றபாழ௦86 50பர்ப௱ா ௦7 

01800ஈ/5॥0 16 0156688965 (சா.அக.). 

த.வ. கூர்நோக்கு 

[சோதனை 4 செய்தல்.] 

[8/ம் 822௮7௪ 2 த. சோதனை] 

சோதனைத்திரி 8682ரசடட்ப/7 பெ.(ஈ.) 

கருவை அழிக்கப் பயன்படுத்தும் காரத்திரி) 

௦௦ப51/6 [ர் ப560, 1௦ 15 ॥ஈர்௦ 116 

2048 ௦7 18௮165 107 20௦0 (௦ 640 ௦ 

1௦1ப5 | 11௦ ௫௦ம் (சா.அக.). 

த.வ. காரச்சீலைத்திரி 

[சோதனை - திரி] 

சோதனைநாழி 5222௮ பெ.(॥.) 

திட்டமான முகத்தலளவைக் கருவி; 8 

51200௮10 ரா688பா6 04 வெற]: 

த.வ. அளவுக்கருவி 

[சோகுணை நாழி] 

[8/4 22217௮7௪ * த. சோதனை.] 

சோதனைநூால் 2227-04 பெ.(ஈ.) 

மருந்துகளின் ஆய்வைப் பற்றிக் கூறும் நூல்; 

ஓமான்! 504006 (சா.அக.). 

[சோதனை 4 நூல்,] 

[8/0 22010௮7௪ 5 த. சோதனை] 

சோதனைபண்ணு-தல்' 30490௮௮010, 

5 செ.குன்றாவி.(3:1.) 1 ஆராய்ந்து பார்த்தல்; 1௦ 

ிறரர6, 5174, 80பர்ா56, 568௦, (ரூ. 

2. வறுமை முதலியவற்றால் மக்களின் 

மனநிலையை ஆய்வு செய்தல்; 1௦ 1851 பய் 

ஏரு ௦ ரார்ாடு 07 8 0௨5௦ நூ 

௮0/௫, வீரி ௦ ௦1௭ ௱885. 

த.வ. ஆய்வுச்செய்தல் 

[சோதனை பண்ணு] 

[9/1 22014௮7௮74 த. சோதனை] 



சோதனைபண்ணு-தல்* 498 சோதி! 

சோதனைபண்ணு-தல்” 3002௮02ரப-, [சோதனை 4 உப்பு] 

5 செ. குன்றாவி (3.1.) 1. பெண்ணின் கற்பை [54ம் 82019௮7௮/ * க. சோதனை] 
சோதித்து அறிதல்; 168140 116 ஈரராநு ௦7 

வ. 2. ௧௬ உண்டானதை உறுதி 

செய்தல்; 618௱ாா0 16 றாஉஊாவாடரு ௦7 

வா. 3. கடவுள், ஒருவன் மனத்தை 

துன்பத்திற்கும், நேர்மைக்கும் ஆளாக்கி அவன் 

மன நிலையைத் தெரிவு செய்தல்; 18500 ௦1 

ஈு ௫ 000 85 1608106 (5 ராரா ௦ ட 

௱ளாரவி 51446 ர ௨0ப/65]நு (சா.அக.). சோதா” 5082, பெ.(ஈ.) உசாவல்; 111௮], 
ஒரி, ாபெரு (51.1). 

[5ம் 520102 5: ௪. சோதா..] 

சோதி-த்தல்' 45௦, 4 செ.குன்றாவி.(.[.) 

1. உசாவுதல்; 1௦ 56810, 2/6 65௭0 (௦, 

பெரி, ப ச510816, லர். நிபோொயசபையில் 
என்னைச் சோதித் தாய்விட்டது' (இ.௨.). 
2. ஆய்தல்; (௦ 5171 85 106, (251, ஒமுவா௱ளார், 

சோதா" 5682, பெ.(॥.) 1. சோம்பேறி, குறைந்த 

தகுதியுடையவன்; |8ஆ 161108. 2. கண்டபடி 

திரிபவன்; 48080௦10. 3. வலுக்குறைந்தவன்: 

46௮1 0௭501. 4. ஒன்றுக்கும் உதவாதவன்; 
பூ61658 0௨50. 

//7. 70/0௪ 2 த. சோதா] 

த.வ. கூர்ந்தாய்வு செய்தல் 

[சோதனை - பண்ணு-தல்[] 

[5/1. 52017௮7௪ 5 த. சோதனை] 

சோதனைபார்-த்தல் 8222௪ட்௦௮-, 4 செ. 

குன்றாவி.(5.1.) சோதனைபண்ணு பார்க்க; 
566 5020210௦20 ப-. 

[சோதனை-பார்த்தல்] 9559ூ) 50ப14156, றா௦௦௨. “சோதியளைச் 
[5/1. 8201727௮75 த.சோதனை] சே ழ். திக்கத் துணிந்தேன் " (திருவிளை. 

சோதனைமை 6ரசச்ஈச் பெ.(ஐ)] ரமா, 22). 3, தூய்மை செய்தல்; 4௦ 
0168156. அமுது படைக்கும் இலையைச் 
சோதித்த பின் இநிக . 4. சோதனை பண்ணு- 

தல் பார்க்க; 886 5202720210. 5. தீமை 

1. நிலத்திற்குள் இருக்கும் செல்வத்தைத் 
தெரிவு செய்யப் பயன்படும் மாயமை; 9 ஈ௨01௦ 

08/4 ப560 85 ௧ ௦04/ரப௱ 10 1 ஞு 10 
செய்வதற்குத் தூண்டுதல் (கிறித்.): 1௦ 1ஊ௱மர், 950811வா!ா0 116௨ ஈ10060 1௨88 பா6. ரவி எற தரரா டுகாடி நிக. ம் 

2. வசியமை; 8 8016 ஐவர் ப5௨0 4௦ ண்ட் 
185௭0 ௦ ௦800ல் ௪௦௭ 10 159௮] ஷு பகல் ன் சோதி] 
[ஈ16௦௦பா5உ (சா.அக.). சோதி-த்தல்” 252, 4 செ.குன்றாவி.(1.1.) 

தவ: சன்ன ளக்கமுறுதல் (வின்.); 1௦ 66௨ 80180ா0௨0, 

|ப510ப5. 
6 [சோதனை 4 மை] [5/1 0052 த. சோதி]... 

சோதி-த்தல்” 5624, 4 செ.குன்றாவி.(4..) 
1. நோயாளியை ஆய்வுக்குட்படுத்துதல்; 
ரா 8 றவிளர். 2. சோதனைசெய்தல் 

[5/0். 82017௮7௮/ 2 த. சோதனை] 

சோதனையுப்பு 25௦2௮0)-ப௦௦ப, பெ.(ஈ.) 
1. பொன்னாக்க முறையில், இழிந்த 
மாழைகளைப் பொன்னாக மாற்றும் வகையை பார்க்க; 586 54287௮/5)/2௮/ (சா.அக.). 
ஆய்வு செய்யப் பயன்படும் குரு மருந்து; சோதி! 5601 பெ.(ஈ.) 1 ஒளி: 9/4 501600௦ப. ௦ய/1665600௦ 5811 ப560 ஈ 1 10 ப$, ஒரிகாவு ன ட /7 க்கக் (66109 06 ஈலாபர்ன ௦4 66 (௦ 0010 சோ தி மைத்ே ்  ரன்" [தி எவ 5. 20) 
சா.அக.). 

ர ் ரு 
(சா.அக.) 2. ஒளிக்கதிர்; [3 0 817881 04 |19/ர (சூடா... த.வ. ஆய்வுக்குருமருந்து 3. விளக்கு; |8ராற, 101௦ (சூடா.). 4. தீ; ரி 



சோதி” 499 சோதிடங்கொள்(ளு)--தல் 

(பிங்.). 5. கதிரவன்; 5பா (பிங்). 6. விண்மீன்; | சோதிகாந்தம் 824%4722/77, பெ.(ஈ.) சித்திர 

5187. 7. கடவுள்; (6 5பழாஊா6 மளா (பிங்.). 

8: சிவன்; 54/௮ (அக.நி.). 9. அருகன்; 81௪7 

(அக.நி.). 10. பூநாகம், மண்புழு; 0௦பா0-௦௱௱. 

[5/5 நம 2 த. சோதி] 

சோதி” 5204 பெ.(ஈ.) 1. கருப்பூரம்; சோழா. 
2. சாதி லிங்கம்; 0. 3. கற்றாழை; 

9/085. 

சோதி” 520 பெ.(.) சுவர் முதலியவற்றில் 

காணும் வெடிப்பு (வின்.); 08014 ஈ 8/8], 

025 ௦ 68/6. 

[5/0 07202 2 த. சோதி] 

சோதிக்குண்மணி 2504-/-40/7772//பெ.(1.) 
வெள்ளொளியால் சூழ்ந்த-முத்து மணி; 0௨௮11 

95 வ மார்ட் வர்ரர்டி பன்6. 

[சோதிக்கு--உள்--மனரி] 

[8/6 நய 5 த. சோதிக்குண்] 

சோதிக்குருடு 520/-/பாய, பெ...) 

ஒகநிலை அல்லது ஊழ்கத்திற் காணும் 

அச்சமயத்தில் ஏற்படும் 

குருட்டுத்தனம்; 160019 000255 பே6 6 

[6 860 ௦4 கபில! ॥01 (சா.அக.). 

[சோதி - குருடு] 

[5/4 நம05 2 த. சோதி] 

சோதிக 522௪௫, பெ.(॥.) பேரொளி, 6ர/80ு 

(சா.அக.). 

த.வ. மிகு வெளிச்சம் 

சோதிகலை 3044௪௮ பெ.(.) சந்திரகலை; 

(௨ பர்வ! வர் 25910 11௦ப0ன் (06 |ஊி4 ஈ௦5ரி 

(சா.அக.). 

[சோதி - ௬௯] 

சோதிகவாரி 820௪17 
நறணை; 10% 0186 (சா.அக.). 

[சோதிகம் 4 வாரி] 

ஒளியினால் 

பெ.(ஈ.) புளி 

மூலம்; 1680 0 (சா.அக.). 

(கோதி - காந்தம்] 

 சோதிகாவிரணம் 2201/:2-0072/7௪/77, பெ.(.) 

சோதியில்விரணம் 566 

5மி0்2ி/1272/72777 (சா..அக.). 

சோதிச்சக்கரம் 82௦/42-0௮4௮74/77, பெ.(1.) 
1. வானவட்டம் (வின்.); 12 5180 ரானார். 

2. முனைவட்டம், துருவசக்கரம் (யாழ்.அக.); 

0௦18: ௦06. 

பார்க்க; 

[சோதி-ச.க்கரம்] 

[5/2 த. சோதி] 

1 சோதிசம்பாதம் 5202527749202/77, பெ.(॥.) 
விளக்கு (சுவாதி) விண்மீனும் கதிரவனும் 

கூடும் தீ நாள் (விதான.அரசர்.10); (9 

௦௦/பா௦1௦ ௦4 16 5147 ௮28௮0 176 8பா, 

0௦15106160 18ப501010ப5. 

[$/ம ௮/சப்்5௮/770.212/775த. சோதிசம்பாதும்.] 

சோதிசாத்திரம் 220422/47௮7, பெ.(॥.) 
வானவியல்; 951100௦ஈ1 (தற்.). 

[சோதி 4 சாத்திரம்] 

[5/ம் நமர் 2 த. சோதி] 

சோதிசு 520120, பெ.(ஈ.) பேரொளி; பரிகார 

(சி.சி.8, 21, சிவாக்.). 

[5/4 ந015 2 த. சோதிசு/ 

சோதிட்டுமகம் 20//0/-7729௮/77, பெ.(.) 

சோதிட்டோமம் பார்க்க; 566 £014/70/772/77. 

[58 ந:00/6/277௪ 2 த... சோதிட்டுமகபம்] 

சோதிட்டோமம் 30/21, பெ.(ஈ.) 

சோமவேள்வி வகை: 8 40 ௦01 577௪ 

5௮011406 (பிங்.அக.). 

[5/1 ந்:205/27௪ 2 த... சோதி டோமாம்] 

சோதிடங்கொள்(ளு)--தல் 2004-40), 

செ.கு.வி.(5.॥.) கணியம் சொல்லுதலைப் 

பொருந்துதல்; 1௦ 801 16 றக ௦14 8ஈ 

3517010087, 1௦ 701எ1ஒ!| வார. “சோதிடங் 



சோதிடசாத்திரம் 

கொண்டி தெம்மைக் 

(திருக்கோ. 138). 

[சோதிடம் *- கொள்்(ளா)-] 

[51. 01௪ 2 த. சோதிடம்/ 

கெடுவித்தது ” 

சோதிடசாத்திரம் 22010௪-௦214727, பெ.(ஈ.) 
சோதிடநால் பார்க்க; 866 2007/72-0/ 

த.வ. கணியநூல் 

சோதிடத்தேவர் 500/ர2-12௮ பெ.(.) ஒரு 
சார் தேவ குலத்தார் (|2118.); 8 0858 ௦1 

0005. "வாய்தல் சோதிடத்தேவாகாப்ப ” 
(பேருமந். 1050). 

[சோதிடம் * தேவா] 

[5/7 ௦09௪ 5 த. சோதிடம்] 

சோதிடநூல் £6ய/௪-70ி பெ.(ஈ.) 11] வான 

வியல்; 8511000ஈ3. "சோதிட நாலார் 

இங்ஙனம் கூறுப” (சீ௮க.3.9.2. உறர], 

2. கோள்களின் நன்மை 

அறிவிக்கும் நூல்; 85110100). 

த.வ. கணியநூல் 

தீமைகளை 

[சோதிடம் 4 நரல்] 

[5/1. 06௪ 2 க. சோதிடம்/ 

சோதிடபீடிதம் 86௦102-௦/122 பெ,(ஈ.) 
கணிய நூற்படி ஒருவனை நோய் வந்து 
அணுகுதல்; 88 06! 3511010044 ௦06 ௩௦ 
21150460 04 (6 0186956. 

[சோதிடம் * பீடிதம்] 

சோதிடம்! 328/௪, பெ.(ஈ.) 1, சோதிடநூல் 
பார்க்க; 566 560/02-04/ 'சத்தமுஞ்் 
சோதிடமும்" (நாலடி, 22), 2, நிமித்தம்; 6௱ 
(பிங்). 

[5/0 005௪ 2 த. சோதிடம்] 

சோதிடம்” 56௦/7, பெ.(ஈ.) 1 வானநூல்; 
951700. 2. நாடிநூல்; ௮5110100/ (சா.அக.). 

சோதிடம்பார்-த்தல் 52௦102௱-௦2-- 4 செ.கு.வி. 
(/1.) கணியநூல் பார்த்துப் பயனை அறிதல்; 1௦ 
5பி1 8511010009. 

500 சோதிதம் 

த.வ. கணியம்பார்த்தல் 

[சோதிடம்-பார்-.] 

[5/6 2092 2 த. சோதிடம்] 

சோதிடர் 560/௦ பெ.(.) 1. கணியன்; 

95410100௦1. 2. திங்கள் (சந்திரன்), கதிரவன் 

கோள்கள் விண்மீன் முதலிய வானக 

மண்டலங்கள்; 116 168813 000165. 

'சுடாபவருஞ் சோதிடரே ” (குளா. துறவு...205). 

த.வ. கணியர் 

[5/4 004592 2 த. சோதிட] 

சோதிடவர் 509௦௮; பெ.(.) சோதிடர் 
பார்க்க; 868 820702: “சோதிட வருடனே 
கூடடி நல்ல நாளிலே குடயம் புறவீடு 
உிட்டான் (வொ. 8, உரை), 

த.வ. கணியன் 

[5/0 209௪ 2 த. சோதிடவா] 

சோதிடவாதம் 860/79-292௯, பெ.(ஈ.) 
வான மண்டலங்களையே தெய்வமாகக் கருதி 

வழிபடுங் கொள்கை (வின்.); 8 £ஓ11910ப5 

595191 பர/௦4 608105 1௨ 6 வாநு 

000165 88 116 8பறா6௱6 6 (ம). 

த.வ. கணியக்கொண்டுடிபு 

/5/1. 0006271202 5 த. சோதிட வாதம்] 

சோதிடோப்பரிகை 52௦/௪௦௦௪ ௮) பெ.(ஈ.) 
கோள்கள் மற்றும் விண்மீன்களின் 
இயக்கங்களை ஆராய்தற்கு உதவியாகக் 
கட்டப்பட்டிருக்கும் உயரமான அரண்; 
00௦881/0௦௫ 

த.வ. ஆய்வரண் 

[சோதிடம் -* உப்பாரிறகு] 

[5/4. 009௪2:த. சோதிடம், ] 

சோதிதம் 56282, பெ.(ஈ.) 1. ஆய்வு 
செய்யப்பட்டது; [ரகர பர1௦ர் ௮5 0௨8 
உம் 0 616460.  "சோதித 

தற்பதாரத்தம்” (வேதா.சூ.779), 2. கழிக்கப் 
பட்டது (கணி.); 520 (ண்... 

[5/4 80017/௪ 5 த. சோதிதம்.] 



சோதிதனம் 501 சோதிம்பம் 

சோதிதனம் 52௦1/௪7௮77, பெ.(॥.) விடரியம், 
ஒன்பான் மணிகளுள் ஒன்று; 0818 ௫/6, 006 

௦6 ஈரா 085 (சா.அக.). 

த.வ. பூனைக்கண்மணி 

சோதிநாயகன் 50/72/௪720, பெ.(॥.) 
சோதியன் பார்க்க (யாழ்.அக.); 866 2200:21. 

[5/1 :25-/72/272172த. கோதிநாயகள்.] 

சோதிநாள் 220772 பெ.(ஈ.) சோதி” பார்க்க 
(பிங்.); 566 22007. 

[5/1 ௮2472 த. சோதிநாள்.] 

சோதிநிகரம் 222719௮௮77, பெ.(॥.) அரச 

மரம்; ௦60! 166 (சா.௮க.). 

சோதிநிமிளை 2201/7477/4] பெ.(.) அஞ்சனக் 

கல்: 5ப[றபாஎ ௦4 வாபி 50 08160 110 

(5 00 ப560 ர 8௦166 (சா.அக.). 

[சேதி 4 நிமினை.] 

சோதிநீச்சடம் 8227/0௦௪2௪7, பெ.(॥.) 

முத்துச் சிப்பி; 06௮ா। 05167 (சா.அக.). 

[54 எசர்ட்ா/மச-த. சோதிறீச்சடம்] 

இ 

சோதிநூல் 84 பெ.) சோதி சாத்திரம் 

பார்க்க; 566 5207527௮77. சோதிநார லறிஞருற் 

தணுக்க செய்தவர் (சேத குந்தமா: 77). 

த.வ. கணியநூல் 

[சோதி - நரம்] 

[5/0 நம 2 த. சோதி] 

சோதிநெறி 5௦௦07௮ பெ.(॥.) கண்ணில் 

கிளைகள் பல கிளம்பி, மூன்றாம் நாளில் 

மறைந்து, நாளுக்கு நாள் கிளைத்து, பல 

இன்னல்களை உண்டு பண்ணும் ஒரு நோய்; 

1௦ா௱ ௦7 ௦0/௦1 571/5 271௨ா060 வா் 8 

ரபாக ௦7 ர8ாப/214௦75 ௦ 0168006௮ 

சர்ர்ர் ஞு வா் [௦20068 0720 பவடு 

ரர 156 1௦ ௱வாரு ஈ6வ/( 828105 

(சா.அக.). 

த.வ. கண்கட்டிநோய் 

[சோதி - நெறி] 
[5/1 206 5 ௧௪. சோதி] 

சோதிப்பிழம்பு 222-0-0047700, பெ.(॥.) 

ஒளித் திரட்சி; பா! ௦04 [ஷூ6, 811௭11 ௦7 19. 

[கோதி-பிழம்பு/ 

[5/0 206 2 த. சோதி] 

சோதிப்புல் 522020/ பெ.(.) இரவில் எரியும் 

புல்: |பா௱ரா௦ப5 07855 11 15 சொ ரு ரொ! 

ர௮௱ாஞ 85 ரி!/வாம் 255, ரீ 00855 64௦. 

(சா.அக.). 

த.வ. காந்திப்புல், தீப்புல் 

[சோதி - புல். 

[5/6 ந்ம/5 2 த. சோதி] 

சோதிப்பூநாகம் 224-2-24729௮7, பெ.(.) 

கருப்பூரம்; சோழா (சா.அக.). 

[சோதி - பூ 4 நாகம். 

சோதிம்பம் 2200/77,22/7), பெ.(.) வாலுளுவை; 

ஒ£்ாபி6 1166 (சா.அக.). 



சோதகிமண்டலம் 502 சோதியான் 
சோதிமண்டலம் 201210௮௮77, பெ. (ஈ.) 

1. ஒளி வட்டம்; ௮1௦ ௦74 80ம். “சோதிமண்டலத் 

தோன்று துளதேல்' (பரு. ரொ. 727]. 
2. கோள்கள் மற்றும் விண் மீன்களுக்கு 

இடமான வானவட்டம் (வின்.); 818௫ 

ளார். 

[சோதி மண்டலம்] 

[5/0 ப்0ர்5 2 த. சோதி] 

சோதிமணி 52௦477௮07 பெ.(.) முத்து; ௦௮! 
(சா.அ௮க.). 

த.வ. வெண்மணி 

[சோதி - மணி] 

[5/0 2075 2 த. சோதி] 

சோதிமத்தி 560777௪101 பெ.(.) முடக்கற்றான்; 

௦௮1100௦1 416௨, 5/3 போடா - 08701௦ 

உப (சா.அ௮க.). 

சோதிமயம்' 222௯௪௪, பெ.(ஈ.) 1. ஒளி 
வடிவூ ௦௦04 ௦1 (9/1 (சங்.அக.). 2. சோதியம் 

பாடக்க; 586 5மீஸ்2777 (மலை.). 

[5/5 நசீ்/௭-௪ 2 த... சோதிமயம்] 

சோதிமயம்” 2604772477, பெ. (1.) வாலுளுவை; 
501006 1166 ௦618517ப5 றகா/௦ப!௮19 (சா.அக.). 

சோதிமரம் 5860-7௮7௮, பெ.(॥.) சோதி 
விருட்சம் பார்க்க (நாஞ்.நா.); 566 60 
1//71//22/77. 

[ சோதி--மர.ம்] 

[$/61. 005 2 த. சோதி] 

சோதிமா 5௦02, பெ.(ஈ.) சோதிவிருட்சம் 
பார்க்க (மலை.); 566 8221-72௮7 (ஈ.) 

[55 நா006 2 த. சோதிமா.] 

சோதிமின்னல் 250-/77//77௮ பெ.(1.) கதிரவன் 
விளக்கு (சுவாதி) விண்மீனில் புகும்பொழுது 
மழைக்கு அறிகுறியாகக் கிழக்கே தோன்றும் 
மின்னல் (வருஷாதி.212); [9/௦ 11 (1௨ 6951 
பர்வ (16 பா 6ரர்சாக ௪௭௪4 1௪/9௪ப௪. 
௦6116460 1௦ ॥010216 ௮4. 

த.வ. ஈழமின்னல் 

[சோதி-மின்னால்] 

[5/0 எமர் 2 த. சோதி] 

சோதிமுனி 800பர] பெ.(ஈ.) இவர் 

பிரமரிசிக்கும் மறவர் குலப் பெண்ணுக்குப் 

பிறந்த ஒரு சித்தர்; 8 51000 நர்௦ 15 17௦ 

800 ௦4 6 501 ௦4 நோாண்ராவா8!!. (சா.அக.). 

[சோதி 4 முணி!] 

[56ம் சர் 2 ௪. சோதி] 

சோதியட்சரம் 3500//௪/௦௮/௮77, பெ.(ஈ.) 

குழந்தைகளுக்கு வாய்வெந்து நாக்கும் பல்லும் 

நிறமாறி முதுகும் வயிறும் எரிச்சல் கண்டு, 

காய்ச்சலுடன், குமட்டலுடன் கழிச்சலும் 

உண்டாகும் ஒரு நோய்; ௮ (40 ௦7 510௮15 

ஈள்ரில்கா ௱வ!60 ராரா ௦ பாச 

௱௦ய4் 0180010பா2்௦ 07 (000ப6 ௮0 1௨671, 

பாரா 508940 1 16 ௭௦௮௦, 8௦ 

[6 0806, 18/27 80 (சொர௦6௨ 510௱௮71(15 

5000 ப॥/௦8 (சா.அக.). 

த.வ. அச்சரம் 

[சோதி 4 அட்சரம். 

சோதியம் 50௦:௮7, பெ.) வாலுளுவை; 
டாட 51874 கார் (மலை. 

சோதியமயவேதி 220ட௮77272-/601 பெ.(ா.) 
நாங்கூழ்; 8810 ௦ (சா.அ௧.). 

த.வ. நாக்குப்பூச்சி, மண்புழு 

[சோதியம் 4 மயம் 4 வேதி] 

சோதியன் 56௦/௪, பெ.(ஈ.) ஒளி வடிவான 

கடவுள்; 900, 88 90180. 'பாலையுமா 
ப்மையுமாஞ் சோதியனேோ” (திருவாச.7 7:2), 

த.வ. சுடரோன் 

[9/6 ற006 2 த, சோஜிபொன்..] 

சோதியான் 26ஷ்29, பெ.(1.) கதிரவன் (ஒளிப் 
பிழம்பானவன்); 116 5பா, 95 |பா௦ப5. 
சோதியான் மகனும் (கம்பரா. திருமுூ...341). 



சோதியில்விரணம் 

த.வ. பகலவன் 

[5ட்றா245 2 த. சோதியான்.] 

சோதியில்விரணம் £620]/-1072/72/77, பெ.(ஈ.) 

வெள்விழி, கருவிழியெங்கும் பூவுண்டாக, நீர் 

203 சோதிவிருட்சம் 

சோதிரவிமாலி 52௪ பெ.(॥.) 

அத்தினி .குலப்பெண்; 016 ௦1 116 10பா 

0125868 07 /௦௱ள 011060 8000100 ௦ 

|ப5॥ (சா.அக.). 

வடிந்து, கண் விழிக்க முடியாமல், கூசி, சோதிராங்கம் 22272/17௮/77, பெ.(1.) எல்லா 

நடுவிழியில் நண்டின் கண்ணைப் போல் 

சிறியதாய்த் துருத்திக் கொண்டிருக்கும் ஒரு 
கண் நோய்; 0ா௦11ப0810 ௦1 ௦01168 080560 

டு 116 ௦௦168 |0510 [5 காகா பு 
16 1௦௮௦ 07 02187801 ௮00 றா௦/6010 

௦௦0 19௨ ௫6-10 |/66 ௦806 ௫6 (சா.அக.). 

[சோதியில் - விரணம்..] 

சோதியொளி 5200௦ பெ.(॥.) விட்டுணு 

காந்தி என்னும் மூலிகை; ௮ 6010௮ இனா 

(சா.அக.). 

[சோதி - ஜி] 

[5/6 நமர் 2 த. சோதி] 

சோதியொளிதீபம் 2220/-212௮1, பெ.(ஈ.) 

தூதுவளை; 166 10060 191 51806- 

50/௮7யா 04௦0௮1 (சா.அக.). 

[சோதி 4 ஐஜி 4 தீபம்] 

[5/0 நம் 2 த. சோதி] 

பெ.(ஈ.) சோதிர்லோகம் 202-/07௮/71, 

எழுவகை உலகங்களுள் ஒன்று (திருக்கலம். 6, | சோதிவிருட்சம் 5சஸ்ர்ப/2சா, பெ.(ஈ.) 

உரை): (841௨.) ௦06 ௦1 146 56/8 /01105. 

[சோதி - உலகம்] 

[9/4 நமர் 2 க. சோதிர்] 

ஒளியையும் அடக்கும் ஒளியை வீசு 

தெய்வமரம்; ௮ ௪/0௪7௮7ப ௩4௦56 501800௦பா 

09515 9 ௦4௭ மாம் ௦0/6015 ௩௦ 811௮0௦ 

(தக்கயாகப்.757, குறிப்பு). 

[5/7 நம்பரா 2 த. சோதிராங்கம்] 

சோதிராத்திரி 220%72/4/7 பெ.(1.) நடு இரவு; 

2 ஈரம் 

த.வ. நள்ளிரவு 

[5/4 சமர-7ச107 2 த. சோதிராத்திரி] 

சோதிரி 467 பெ.(1.) கணியளஞ் 

சொல்லுபவன் (நாஞ்.); 9511010991. 

த.வ. கணியன் 

[5/4 /6/6௪ த. சோதிரி] 

சோதிரிசித்தைலம் 520175௮7௮7, பெ.(ா.) 

எல்லா வலிப்புகளுக்கும் பயன்படும் ஒரு வகை 

நெய்மம்; 1618 15 8 ௦11 ப560 10 ௮1 105 ௦4 

௦௦11151005 (சா.அக.). 

த.வ. வலிப்பெண்ணெய் 

சோதிவிரணம் 3201-7௪72, பெ.(॥.) 

கண்ணின் கருவிழிக்கு நடுவ (மைய)த்தில் 

அமைந்த ஒளிக்குக் காணும் ஒரு புண்; 
போல் 1 ரச ௦வாற்தி! ௨1% ௦17 ௨௭௦௨ ௦1 0௦ 

2113 212060 வர் 16 81776011௦0 ௦7 1௦ 

ஏ/51௦1. 2. கண்ணில் பூ விழுந்து நீர் வடிதல்; 

ப1௦ா 1 1௨ ரூ௨௱ாகா(660 0 புகாரு 

015008௮196 8௭0 றா௦1ப510 0௦7 ௮4 ௨7% ௦7 

(௨ ஸே. !1 1 1௦0166 [166 ௦௮ம்'5 6. 

த.வ. கண்பூ 

இரவில் ஒளியுடன் விளங்குவதாகக் கருதப் 

படும் மரவகை; 8 166 59/0 ௦ ர6 1" 16 

0௮% (யாழ்.அக.). 



சோதிவிழு-தல் 

த.வ. ஒளிமரம். 

[5/6 ந/௦4417452 2 த. சோதிவிருட்சம்] 

சோதிவிழு-தல் 208/040/-, 2. செ.கு.வி.(5.1.) | சோபக்கிராணி 32ம் 

பிளவு ஏற்படல்; 1௦ 06 08060, ொழ!60. 

[சோதி-விழு-..] 

[$/0ம ௦/502 2 த. சோதி] 

சோதினி 5600/ பெ.(ஈ.) சோதனி பார்க்க; 

566 50020/ (திவா.). 

[5/4 5ம02௮/ 2 த. சோதினி] 

சோதிசம் 52௦5௮, பெ.(॥.) சோதிடம் 
பார்க்க; 866 5020122171, 

[5/7 ந205௪ 2 த. சோதிசம்.] 

சோதிசாதிவிதை 500520410௮] பெ.(॥.) 

வாலுளுவை அரிசி; 86608 01 806006 1166, 

(6/850ப6 0௮/0ப/௪12 (சா.அக.). 

சோதை 2525; பெ.(.) சங்கினி குலப் பெண்; 

016 ௦4 16 10பா 085565 ௦4 ௦௱௦ 01060 

280௦௦1ய0 1௦ 1ப5! (சா.அக.). 

சோந்திரியம் 87727ந:௮77, பெ.(.) சுதந்திரம் 

பார்க்க; 866 5/2௮7072/77. 

சோப்தார் 820/2 பெ.(ஈ.) அரிக்காரன்; 

3806-068௭, எரர் வாரா & 5121. 

த.வ. மெய்க்காப்பாளன் 

[(. 20,9247 2: த. சோப்தரா்] 

சோப்பம் 5௦௦௮, பெ.(ஈ.) சோபம்! 1, 5 

பார்க்க (வின்.); 566 8009௮717, 5. 

[5/1 652/௮ 5 த. சோப்பம்,] 

சோப்பு 82௦00, பெ.(ஈ.) வழலைக்கட்டி; 5080. 

/£. 5௦20 2 த. சோப்பு] 

த.வ. சவர்க்காரம் 

சோபக்கழிச்சல் 565/0] பெ.(॥.) உடல் 
வலுவற்று, களைப்போடு கூடிய கழிச்சல்; 

91௮௦68 1௦110 60 67 ௩6௮11655 80 

ஓள்வப510ஈ (சா.அக.). 

த.வ. களைப்புக்கழிச்சல் 

504 சோபதி 

[சோபம் * கழிச்சல்.] 

[8/6 520/௪ 2: த. சோபம்] 

பெ.(ஈ.) 

சோர்வு இவற்றை 

யுண்டாக்கும் கழிச்சல்; 8 ளொ௦ா/6 2௦௦௨ 

211060 ரிச் மூவா 55 வாம் ஐள்8ப81॥0 

(சா.அக.). 

த.வ. களைப்புக்கழிச்சல் 

வலிமைக் குறைவு, 

சோபக்கினம் 5020௪///7௮/7, பெ.(ஈ.) 

வீக்கத்தைத் தணிக்கும் செயல்பாடு; 8 

1௦ம் ஈவா 10 115 ௦01604 8/௮ 

௦4 ஐவ0 (சா.அக.). 

சோபக்கினி 22241 பெ.(.) நில வேம்பு; 

0௦பா0 ॥௦ண (சா.அக.). 

சோபகிருது 55௮, பெ.(ஈ.) ஆண்டு 
வட்டம் அறுபதனுள் முப்பத்தேழாவது ஆண்டு; 

௨ 3/௨ 04 16 பார் 006. 

[5/1 80ம் 2 த. சோபகிருது:] 

சோபகுஞ்சி 5594 பெ.(॥.) கருஞ்சீரகம்; 
௦௮0 போ (சா.அக.). 

சோபங்கொள்ளல் £29௪/-4௦/௪) பெ.(ஈ.) 
மயக்கம் அடைதல்; 061110 8/0௦0060 0 

1௮160 (சா.அக.). 

[சோபம் * தொள்ளால்,] 

[5%1. 520/௪ 5 த. சோபம்] 

சோபசுரம் 5002207௮77, பெ.(ஈ.) 1. வலிமைக் 
குறைவு, தளர்ச்சி இவற்றை யுண்டாக்கும் 
காய்ச்சல்; 167 ரா8(60 0 ந68/685, 

191106 80 7810. 2. மயக்கத்தை 
உண்டுபண்ணும் மிகுதியான காய்ச்சல்; ஈ/ர 

16/87 080510 181655 ௦ 880010 - 

[0 ரா (சா.அக.). 

[சோபம் 4 சுரம்.] 

[5/4 500/௮ 2: த, சோபம்] 

சோபதி 505௪ பெ.(ஈ.) தோழன்; ௦௦0௮0), 

௦806. உள் சுற்றுச் செலவில் கூடவரும் 
சோபதிகள் எத்தனை போ் (இ.௨, 



சோபந்தெளி--தல் 205 சோபனகலியாணம் 
த.வ. பாங்கன் 18110ப6, றா௦5112110. 6. சோம்பல்; 

[/ர. ௪ப்்ம்௪் 2 த. சோபதி] 00/810655, 6655, 1100180106. 

சோபந்தெளி-தல் 80௮7/2%, 2 செ.கு.வி. [5/1 6525௮ 2 த. சோபம்/] 
(4.1.) மயக்கத்தினின்று தெளிதல்; 1௦ 200௩ 

11௦0 81/௦௦ (சா.அக.). 

[/சோபாம் 4 தெசரி-../ 

[5/5 ௪7௪ 2 த. சேோரபம்] 

சோபநசினி 6௦௮7௪3) பெ.(ஈ.) இடக்கை; 

111 ௮0 (சா.அக.). 

சோபநாசினி 324722 பெ.(॥.) கழற் 
கொடி; 2௦110௦ 00660௦ (சா.௮௧.). 

த.வ. கழற்சிக்காய்க்கொடி 

ரசோபம் - நாசிணி] 

சோபநித்திரை' 36ம௪-ஈ/0௮] ' பெ.(॥.) 
1. அயர்ந்த தூக்கம்; 80பா0 5166. 

2. மயக்கத்தோடு கூடிய தூக்கம்; 660 85 

௨ £ஐ5ப!* ௦4 *வாப்ா. 3. மயக்குத் தூக்கம்; 

ரூமா 8/660. 4. சோம்பலினால் 

உறங்குதல்; 51/66 (௦ய9 ௦51855. 

5. நோயின் களைப்பினால் அடிக்கடி 

உண்டாகும் தூக்கம்; 51660 £6௦பாரா0 2414 

ட31௦)05௱ 11 01568565 - 7870:0/51௮/ 

53/6௦ (சா.அக.). 

த.வ. ஆழ்துயில் 
[5/8 /௪மசாங்ளன 2 த... சோபுநித்திரை] 

சோபநித்திரை? 35௦௪-44௮7 பெ.(ா.) 

கலவி முடிந்தவுடன் நிகழும் அயர்ந்த தூக்கம்; 
(6 0660 5166 ॥௱௱ 60/4 1௦10௧79 

5லய௮| ஈா௦௦பா56. "சோப தித்திரையோய்ச் 

சுற்றேநினை வந்து" (பிறலில(9.574 

த.வ. கலவித்தூக்கம் 

[8/8 /சம0/சா/்ரச 2 த. சோபுநித்திரை] 

சோபம்' 86௪, பெ.(ஈ.) 1. இரக்கம்; இடு, 

௦௦௱0௮55100. 2. துன்பம்; 01161, 50௦1. 

'புத்திரசோபம் ' (உத்தரரா.௪.ம்,20 122. 3. கள்; 

(௦8ஸஷ் (சூடா... 4. மயக்கம்; 7219, 

௩௦௦140. 5. களைப்பு; (௮0ப0, [௮5511ப06, 

சோபம்” 465௪௭, பெ.(॥.) அரத்தத்தை 

(குருதியை)க் குறைக்கும் நோய் வகை; 

21ஊ௱(௪. "சோப்பு. பிறக்குரு் 

சொல்லினர் ” (ப௱..உலா..224) 

[50 520/௮ 2 த. சோபம்.] 

சோபம்” 80௦௮7, பெ.(ஈ.) 1. அழகு; ௦உ8பநூ, 

௮080081655 (உரி.நி.). 2. ஒளி; /ப5116, 

1201௮1௦6, 50160௦ பா (யாழ்.அக.). 

[8/4 50/72 2 த. சோபம்/ 

சோபரோகம் 569௮29௮/7, பெ...) சோகை 

பார்க்க; 566 50947 (சா.அக.). 

சோபலம்!' 522277,  பெ.(1.) சோம்பு; ௮15௦ 

5960, /2௦/பா ாளயா (சா.அக.). 

த.வ. பெருஞ்சீரகம் 

சோபலம்” 566௮௮௯, பெ.(॥.) சோம்பல்; 

221155, 81பர01811656. - 

த.வ. சோம்பேறித்தனம் 

சோபலாங்கி 20௮/9 பெ.(ஈ.) 

சோப்பளாங்கி பார்க்க; 866 590022/5/79/(4.). 

சோபவரி 306௪௯ பெ.(.) சேரான் 

கொட்டை: 00005 ஈப் 5௨௦௨௭0 ப5 வா௮ 

௦2101பற. 1 போு ஊவா0 (சா.அக.). 

த.வ. தேற்றாங்கொட்டை 

சோபன் 3௪௪/2, பெ.(.) கள்; 1௦0ஸ் (சா.அக.). 

த.வ. சொல்விளம்பி, வெறிநீர் 

கசோபனகலியாணம் 20௮௪-27௮7, 

பெ.(ஈ.) திருமணத்தின் பின் மணமக்கள் 

ஒன்றுகூடல்; ௦௦$ப௱௱க1/௦ கரக 

ராவா1206. 

த.வ. முதலிரவு 
/சோபனம்-கலிபாணம்]/ 

[540 சம/௮7௪74 5 த. சோபனம்] 



சோபன காரியம் 

சோபனகாரியம் 552272-62௫௮7, பெ.(ஈ.) 

சோபனம், 4 பார்க்க (கொ.வ.); 566 

50ம்2//7, 4. 

[சோபனம்-காரியம்] 

[5/7 5035/9௮124 2 த. சோபனம்] 

சோபனச்செய்தி 20ம22-௦-0204 பெ. (.) 

சோபனம், 3 பார்க்க (வின்.); 566 5020927271 3. 

த.வ. நற்செய்தி 

[சோபனம் செய்தி] 

[5/0 526/௮72 2 த. சோபனம்] 

சோபனசினி 22௦27௪2511 பெ.(ஈ.) இடதுகை: 

1611௮0 (சா.அக.). 

சோபனஞ்சொல்(ல)-தல் £20௮72-/7-2௦/, 

8 செ.குன்றாவி.(5ு.॥.) 1. பெண்பூப்பு முதலிய 

நற்செய்தி கூறுதல் (பிரா.கொ.வ.); 

(௦ ௦௱௱பா/0816 0000 ஈ65, 85 8 015 

2பம6506810௦6, ம 07 ௨ 807, 616. 

2. வாழ்த்துக் கூறுதல் (வின்.); (௦ ௦௦0019 

(ப/216, பா 6௦01௦11053. மங்கலப்பாட்டுப் 

பாடுதல் (கொ.வ.); 1௦ 8110 6௦0121ப1௨4௦ர/ 

50005. 

[சோபனம் சொல்(லு)-] 

[5/61. 82ம/7௮7௪ த. சோபனம்] 

சோபனப்பாட்டு 25௮72-௦-02//ப பெ.(ஈ.) 

மங்கலப்பாடல் (கொ.வ.): ௦981 ப/21௦ ரு 

50005, 80005 014 680601௦1௦1. 

[சோபனம்-பாட்டு] 

[5/ம். 800௮௭௪ 2 த. சோபனம்] 

சோபனப்பிழை £66௮72-2-௦//௮/ பெ.(ஈ.) 
நலமின்மை (வின்.); 118ப50101௦ப50655. 

[சோபனம்-பிழை] 

[5/6 505௮7௪ 5 த. சோபனம்] 

சோபனம் 566௮௪, பெ.(ஈ.) 1. வாழ்த்து: 
௦019741210, 6ள760104௦ஈ (பிங்). 'ரணிவா் 

206 சோபனாட்சதை 

சோபனங்கள் செப்ப” (கம்பர் ஊரரமகுடு) 120), 

2. வாழ்த்துச் சொல்லை இறுதியிலுடைய 

வாழ்த்துப் பாட்டு; 0௦19181ப1810௫/ 8009 

ஊரோடு ச் *ாஉ ரர் 502027௮/7. 

3. நற்செய்தி; ரப 05. 4. நற்செயல்; 

300 பேனார், 85 8 0/5 றபட6508௭0௨. 

5. அழகு; 089படு (சங்.அக.). 

[5/1 52/௮௪ 5 த. சோபனம். ] 

சோபனமடி-த்தல் 2252௮/77207, 4 செ.கு.வி. 

(9.1.) கும்மியடித்தல்; 1௦ 02006 80 5/9 1௦ 

(16 0182010 ௦1 ஈகா 0௦0 று 

0௦00851005. 

[சோபனம்-மடி-.] 

[5/7 520/௮7௪ : க. சோபனம்] 

சோபனவாழ்த்து 525௪72-ஈ2///) பெ.(ஈ.) 
மங்கலப்பாட்டு; 0௦00191ப1௮4௦ரூ 5000 ௦ ௮ 

ஈாவா1௭06. 

[ சோபன(ம்)- வாழ்த்து] 

சோபனாட்சதை £26௪72/22௦௮] பெ.(ஈ.) நல்ல 
காலங்களில் மக்களை வாழ்த்துதற்கு உரிய 
மங்கல அரிசி; 9815 07 106, ௦௦10௨0 
4/௨ ஈரம் (பாள 80 8றாரா(060 ௦1 (5 

6808 01 6508 கர் 6ா60௦11௦0 ௦ 

9ப$01010ப5 ௦௦0௦381005. 

த.வ. மஞ்சளரிசி 

[5/4 ௪20௮7272(8௪0--:த. சோபனாட் சதை..] 



சோபாஞ்சனம் 
௫ ணை கை அம 0 

சோபாஞ்சனம் பெ.(॥.) 
முருங்கை; ப௱ா51!106 166, ௦2005 

வா ௱ு௱0௭ (சா.அக.). 

சோபாட்சிபாகம் 8062௦22227, பெ.(॥.) 

மூவகைத் தீட்டினால், கண்வீக்கம், கண் 

சிவப்பு, வலி, எரிச்சல், வெள்விழி அத்திப் பழம் 

போலிருந்து, பிசுபிசுப்பான நீரொழுக்கும் 

உண்டாகும் ஒரு கண்ணோய்; 8ா 66 

0155956 ஈ3160 ந 5/0, ர௨ோொ655 

டவ, டயாாா0 88554௦ 610. (சா.அ௧.). 

சோபாதானம் ௦2227௮, பெ.(1.) முதற் 

கரணியத்தை உடையது; 1894 ப்ர ௫95 9 

௮6! 08056, 85 00: (சங்.அக.). 

[5/1 5௦௦:4௦27௪ 2 த. சோபாதானம். ]] 

சோபாதிகம்' ௦0200௮, பெ.(ஈ.) 

தொல்லைகளை மேற்கொண்டு வருவது; (௮1 

வார்ன் 15 ௦௦1/௦. பதிபசுபாசாதி 

நாமங்கள் சோபாதிகங்கள் ” (சிய௪ம.39 

[881 ௪௦௦2௦௪ 2 த. சோபாதிகம், ]/ 

சோபாதிகம் 5629௪௭, பெ.(ஈ.) வலி 

யிருத்தல் போல் தோன்றுதல்; 19619 85 ர் 

[6 15 றவ (சா.அக.). 

சோபாநாசினி சக௦காச! பெ.(7.) வீக்கம், 

கட்டி இவற்றைக் கரைக்கும் மருந்து; 

ஈஉ௦/ ட ௦ ரொபடு 8பறற௦86 1௦ 8/6 [௦ 

௦ 10 765016 58/0 (பா௦பா 610., 

0150பர்௮ார் (சா.அக.). 

207 சோபானவகை 

சோபாரீரசம் 566௮722277, பெ.(.) கழிச்சல், 
சோகை, பாண்டு நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் 

ஆயுர்வேத மருந்து; வா ஷ/பா601௦ ஈாஉ௦ொ6 

01 107 ௦௦/6 08௦0௦8 வாளா/௪, 80 

உய 8772011075 (சா.அக.). 

சோபாரோகம் £0ம்கா2ர27, பெ.(ஈ.) 

உடம்பின் புழையிடங்கள் தோறும் நீர் திரண்டு 

தேங்குவிக்கும் ஒரு நோய்; 00053 (சா.அக.). 

சோபாலிகை' 502௦௪/ஏ௮4 பெ.(ஈ.) அடம்பு; 

ரவ6-1637. 'சுணைநதீலஞ் சோபாலிகை " 7 

(தை மாசறல...2), 

[8ம் 850/4 2: த. சோபாவிகை.] 

சோபாலிகை? 2௦/௪௮) பெ.(ஈ.) 1. குடை, 

மேற்குடைச் செடி; 8 பா!ா௦வ இலார். 

2. அடம்பு; ॥291௦97 021. 3. வெண்ணொச்சி; 

ரர ஈஷயா00. 4. தீக்கொழுந்து; 116 ரி௮ா€ 

(சா.அக.). 

சோபானம் 35௦87௮, பெ.(£.)-1. படிக்கட்டு; 

5௪05, 518/5, 9௧௦811005. “பேறு 

தத்தவங்களென்னும் பெருகு சோபான (பறி றி 

(பெரியபு. கண்ணப்ப. 703). 2. தாழ்வாரம்; 

31௦90 [௦07 (பிங்.). 

[8/0 56௦47௪ 2 த. சோபானம்] 

சோபானமுறை £20௦2ர௪-௱ய௮] பெ.(ஈ.) 

படிநிலை; 080ப9160 01 [69 ப/8ா 000756. 

"த.ன்மாக்கள் சோபா முறையின் அறிந்து! 

௨௫ தன்றைக் கேற்ப" (கி.போ.பா. அறப். 

த.வ. படிமுறை 
/சோபானம்*முறை] 

[9/8 ௪௦027௪ 2 த. சோபானம்] 

சோபானவகை $மம2ரசசச7௮]) பெ.(ஈ.) 

கொடிவழி; பாமா௦680, பி ப௦ப5 

௮011௦7. "சோயானவகை தொகுத்த புராணம்” 

(கோபயிற்பு,பா1பி.247. 

த.வ. கால்வழி 



சோபி'-த்தல் 

[சோபானம்-- வகை] 

[5/6. 500347௮ 5: த. சோபானம்] 

சோபி'-த்தல் 5666, 11 செ.கு.வி.(5.1.) 
1. ஒளிவிடுதல்; 1௦ 68 68பரா1ர்ப!, 1௦ 06 

50161014, [பலா௦ப5 (யாழ்.அக.). 2. அழகாக 

இருத்தல்; 1௦ 96 ௦ஈவ௱ளாஅ, 0680018760: 1௦ 

௦€ 11௦60, 85 1810089806 (சங்.அக.). 

3. மேம்படுதல்; 1௦ 846, 506 நரி/கா௫ு, 85 

௦4 ॥ார்6௦் (கொ.வ.). 

த.வ. மேம்பட்ட அழகு 

[5/0 520/4 5 த, சோபி] 

11 செ.கு.வி.(3.1.) 

சோர்வுறுதல் (வின்.): 1௦ 13]ர், 8௩௦௦, 1௦ 06 

0911 ௦4 ௦௦00௦ப51655. அவள் சோபித்துக் 
கிடக்கிறான் . 

சோபி-த்தல்” 244, 

[5/1 (பம 2 த... சோ] 

சோபி” 209/ பெ.(ஈ.) நேர்வாளம்: 001௦1 8660. 
௦700௦1 (/9//பா (சா.௮௧.). 

சோபித்துக்கிட-த்தல் 255/4/ப-/-//2௪- 
3 செ.கு.வி.(3.1.)மயக்கமடைந்து சொரணை 

யற்றுக் கிடத்தல்; 1௦ 1/௨ பா௦௦8010ப5 
ம்ா௦பர் ரவா (சா.அக.). 

சோபிதம் 555,௪77, பெ.(ஈ.) சோபை' பார்க்க: 
566 $£மிமினி.. 

[5/6 506//௪ 5 த. சோபிதம்] 

சோபிதவாளம் 65/72-6௮௪. பெ.(ஈ.) 
நேர்வாளம்; ௦0௦0 5660 (யாழ்.அக.). 

சோபீசம் 505/2, பெ.(ஈ.) எலுமிச்சை: (௦ 
ரப (சா.அக.). 

சோயை! ம பெ.(ஈ.) 1. அழகு; 63௫, 
5018ஈ0௦பா. “சேோபைவட 

ஐுறைவோனே " (திருப்பு.482), 2. ஒளி: 1ப5176, 
பரிர்ற டு, மார்ரா ௨65, 85 ௦7 ௦௦ பாகா 
'ஐரு மரகத சோபையுற "(பாரத.கிர.ட்.208) 

5208 

கோபுரத்தி 

சோபோதாபா 

க.வ. பொலிவு 

[5/4 56௦/௪ - த. சோபை] 

சோபை” 520௮/ பெ.(ஈ.) நோய் வகை (தைலவ. 
தைலா.7); 88/10, ார்பா2$௦௦106. 

[$7. 820/௪ 2 த. சோபை] 

சோபைசுரம் 5422277, பெ.(.) கீல்களில் 

வீக்கம், மார்பு அடைப்பு, வயிற்றுப் பொருமல், 

வலி, மலக்கட்டு, காய்ச்சல் இவற்றா 

லுண்டாகும் வீக்கக் காய்ச்சல்; 1௦/௮ 1௦ப0 

வளாக வா/௦் 15 ௱2௮1160 நு ௦௦51/0௮1௦ 

(சா.அ௧.). 

[சோபை 4 சுரம்] 

/50. 820/2 5 ௬. சோபை] 

சோபைரோகக்கூட்டம் £026௮72-/6/ 04௮77, 

பெ.(1.) சோகை தொடர்பான நோய்கள்; 9௦பற 

04 0156858658 ஈஒ1ஈ410 1௦ வாவா/க (சா.௮க.). 

[சோபை * ரோகம் * கூட்டம்] 

[57ம் 8207௪7707௮ 2 த. சோபைரோகம்] 

சோயபோதரம் 526/௮, பெ.(ஈ.) சோகை 
யினால் ஏற்படும் வயிற்று வீக்கம்; 8/௮1110 ௦7 

900௦8 0ப6 1௦ வாளர (சா.துக.). 

த.வ. பெரும்பானை 

சோபோதாபா 2௦6௪௪௪, பெ.(ஈ.) பேய்க் 
குமட்டி; 011127 80016, சொப//ப5 ௦௦/௦1/6 
(சா.அக.). 

த.வ. காட்டுக்குமட்டி 



சோம்பரை 509 

சோம்பரை சச பெ.(॥.) சோம்பல்; 
|௮210685, 0௦08101655 (சா.அக.). 

த.வ. மயக்கநிலை 

சோம்பலம் £50/77.0௮௪/77, பெ.(1.) சேங்கொட்டை; 

ராவா - பம் (மலை.). 

த.வ. தேத்தாங்கொட்டை 

சோம்பாக்கு 87752/0 பெ.(ஈ.) சோம்பை 

வாலையிலிட்டு இறக்கிய தீ நீர்; 01541460 |10ப10 

௦01 8/5 66605 (சா.அக.). 

சோம்பாகி 5மாரச்சிம/பெ.([.)1. சமையற்காரன்; 

0௦01%, 650601வ1/ ஈ 126 585106. 

2. வழலைக்கட்டி; 808 (4.). 

[51% ஸ/௮ா-0௮2 த. 2 சோம்பாகி] 

சோம்பாயி £கம்ஆ் பெ.(॥.) சோம்பாகி 

பார்க்க (வின்.); 566 20/77929: 

சோமக்கிரகணம் 5477௮-/-/2227௮/77, பெ. 

(.) நிலாமறைப்பு (சந்திரகிரகணம்); [பாகா 

6௦1056.  "சோமக்கிரகணத்தினான்று” 

(5.!..../. 169) 

த.வ. நிலாமறை, திங்கள் மறைப்பு 

[5/4.50/712-4072/222த. சோமக்கிரகணாம்.] 

சோமக்கொடி 4ம௭//மர பெ.(ஈ.) 

சோமப்பூடு; 50௮ நலா (சா.அக.). 

த.வ. கஞ்சா, அனுவல்லிப்பூடு 

சோமகர் 2௱சரசு பெ.(.) பாஞ்சால 

அரசர்கள்; /£4822/௪ (05. "செஞ்சகா 

சோமகா'(கம்பரா..உலாவியுற்.457. 

[5/ம். ௪௦ 5 த. சோமகா்.] 

சோமகீடம் காஅ்த, பெ.(ா.) புழுக்களின் 

வேறு வகை .உருவம்; 016 ௦4 [1௨ 561/21௮! 

0௦பழ5 ௦4 ௩௦5 (சா.அக.). 

சோமகுண்டம் 3277௮-4005/7, பெ.(॥.) 

காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலுள்ள ஒரு புண்ணிய 

நீர்த்துறை; 8 590௭60 (காட்  ஈ 

/(சபர்ட்2-24710அ]10௮7. சசோமகு சட ௫ 

சூரிபகுண்டந்துறை மூழ்கி (சிலம்) 259 

சோமசபன்னி 801௪520227 

சோமசாரம் 

சோமசியா 

த.வ. நிலாக்குளம் 

[சோம(0)- குண்டம்] 

[9/6 8௦1௪ 2: த. சோமம்.] 

[குள 5 குண்டு 5 குண்டம்] 

சோமகுணம் 20/71௪7ப/12/7), பெ.(.) 

குளிர்ச்சியான தன்மை; 000110 "க1பா6 

(சா.அக.). 

[சோம(ம்) குணம்] 

[5/ம ௪௦71௪: த. சோமம்] 

சோமகேசர் 8271௮4222 பெ.(ஈ.) சோமகா 

பார்க்க; 56௦6 80௦௪7௮: "சோமேசர் 

பபொருதலால் ” (பாரத.ஊரணா:.79/. 

[8ம் ௪௦1௭4222 2 த. சோமகேசா்.] 

சோமசக்கரம் 305719-2௮42௮7, பெ.(॥.) 

பதினாறு இதழ்களையுடைய சக்கரம்; 50668 

1௦0௨ம் 02014௦, 16 5681 04 வப/54௦ 

கார்ணொன(6 ம் 4௦14/௦0ல! ௦௦10| 3.2., 

௦௦௱038510, 0211௨௭௦6, ॥£6ஊஈபா0/௪1/0 

உர்வா 255, ரொ, னாரா ௭, 

ஈகா, 9ளர்255 610. (சா.அக.). 

த.வ. ஈரெண் இதழாழி 

[சோமாசக்கரம்] 

[8/1 ௪24722: த. சோம] 

பெ.(ஈ.) 

குங்கிலியம்; |ஈ௦/2 கோள 68 (சா.அக.). 

த.வ. வெள்ளைச்சாம்பிராணி 

52/772.52/2177, பெ.(ஈ.) 

1 வெள்ளைச் சாம்பிராணி, வெண் கருங்காலி; 

௮ வூர/ர6 5016065 04 606௦0ு;; 600 1[ப/(60 

6௦0, 0/௦50705 000108. 2. ஒரு வகைச் 

சாரம், காடிகாரம்; 814/8 ஈ!(ர216, (பாசா 

03514௦ (சா.அக.). 

சோமசியா க௱சஷ்க பெ.(ஈ.) சிறு கல்லூரி 

என்னும் மூலிகை; 8 பார்ளொரிரி6ம் ௮ம் 52/0 

(௦ ௦௦50110216 568 581 (சா.அக.). 



சோமசுந்தரன் 510 சோமநாதி 
சோமசுந்தரன் 072-௪72, பெ.(.) 

மதுரையில் கோயில் கொண்டுள்ள சிவ 

பெருமான்; 5/8 ௩0151006௨0 1ஈ 14180 பொல! 

(திருவிளை. மூர்த்தி.34). 

/5/4. ௪277௪52272 5 த. சோமசுந்தரன்.] 

சோமசூத்திரப்பிரதட்சிணம் 80/71௮17//2-0- 

2௮/௪1/2112, பெ.(ஈ.) சிவன் திருக் 

கோயிலில் கோமுகியைக் கடவாது திருச் 

சுற்றில் வலம் வருதல்; 8 806015| (80 ௦7 

௦ா௦பாவ௱மய/க1/0ஈ ॥॥ ௨ 5௪ (ற!6 
ரர் அ1௦பர 000880 16 

20/77202040/74/77 ((இ.வ.). 

[5/7 5௦1௪5072-0/௪0244/7௪2த. சோம 

சூத்திரபிரத.ட்சிணம். [ 

சோமசூத்திரம் 567௪-28௯௭, பெ.(ஈ.) 
சிவன் கோயிலில் முழுக்காட்டு நீர் விழும் 
கோமுகம்; 8 80பர் 8118060 1௦ (௨ 
ாறஊாாக ௦4 ௨ நற (6றற!6 (8. 
ட.1.1.112). 

[5/8 527725074௪ 2 த.. சோம த்திரம். [ 

சோமசேகரன் £6712-557௮72ற, பெ.(ஈ.) 
சிவன்; 527, 95 ஈர 1௨ ௫௦௦0 ௦ஈ 16 
0851. (சந்திரனை முூடிடில் உடையவன்] 

'சோமசேகர கருபாளுவாய் (தாய, ிற்சுகோ, 
10), 

[541.20/77௪422/ ௮௭ 5 த. சோமசேகரன். / 

சோமசொரூபம் £௦12-2௦705௮-. பெ.(॥.) 
குளிர்ந்த தன்மை; 0௦௦110 ஈ21பா6 (சா.அக.). 

சோமணம் 577௮7௮. பெ.(1.) மலங்கழித்த 
பின் தூய்மை செய்தல்: கவு ௦ ஙஷரா0 
(6 9081611075 எரா ௮00௮1௦ ௦7 ௦௦615 
(சா.௮க.). 

த.வ. கால் கழுவுதல் 

சோமதனம் 5772227477, பெ.(.) செம்மரம்: 

0௦௦௭0௮ 1604/௦௦0, 54/0௪ 72679௪ 

(சா.அக.). 

சோமதாரி 5772227 பெ.(ஈ.) இந்துப்பு; 100% 

581 (சா.அக.). 

சோமதிசை 201௪-012௮] பெ.(॥.) குபேரனது 

திசை எனப்படும் வடதிசை; ஈ௦11), 95 

/( 225 0ப௮1127 (திவா.). 

த.வ. வடதிசை 

[சேோர27-அி8௪. ] 

[5/1 5077௪ 5 த. சோம] 

சகசோமநாதச்சுண்ணம் 55/7727222-௦- 
20/274/77,  பெ.(॥.) அரத்தத் தூய்மைக்காக 
இரும்பைக் கொண்டு அணியம் செய்யும் ஒரு 
வகை மருந்து; 8 &ஆப௩601௦ நாஜால((௦ா ௦7 
௦ 0650116060 10 [ஈறபார[/65 ௦7 61000 
(சா.அக.). 

சோமநாதப்பெருங்காயம் 2கஈ£௮222-0- 
2ி5/ய/19/௮77, பெ.(॥.) பண்டைய காலத்தில் 
கூர்ச்சர நாட்டில் இருக்கும் சோமநாத 

புரத்திலிருந்து இறக்குமதியாகும் ஒரு 
பெருங்காயம்; 8 [0 ௦7 பராஉ 859270110௮ 
00160 100 8௦ல்! 1 யேப/2131 
(சா.அக.). 

சோமநாதரசம் 2௦ஈ7௪7205-7௪2௪௱, பெ.(ஈ.) 
மனோசிலையைத் தூய்மைப்படுத்தி, இரும்பு, 
அப்பிரகம், வெள்ளி சேர்த்துப் புடமிட்டு எடுத்த 
நீரிழிவு போன்றவற்றிற்கான ஆயுள் வேத 
மருந்து; ௮ ஆ/பா/601௦ றா 9ஙவா 1௦ 
01446195 ௮10 480௪14! 016695௦5 (சா.அக.). 

த.வ. கமுக்கமருந்து 

சோமநாதி 57747.207 பெ.(ஈ.) சோமநாதப் 
பெருங்காயம் பார்க்க; 59௦ 50/77௮7202-0- 
26/0//192)/2/77 (சா.அக.). 

த.வ. சீந்தில் 



சோமநாயகம் 511 சோமயோனி 

சோமநாயகம் 5ம1௮74:௪7௮7, பெ.(ஈ.) 

வேலிப்பருத்தி; 16006 00140 (சா.அக.). 

த.வ. சீந்தில் 

சோமநோய் 2௦1) பெ.(ஈ.) கருப்ப 

வெட்டை: 9 0150718106 07 8 வர்ர 001௦பா, 

௦௦ 1௦ (06 படர 0 ர்௦ரா 16 160% 

௦4 (6 ௩௦ம் ௦81/% (சா.அக.). 

சோமப்பால் 5௪௦௦௮) பெ.(॥.) சோமச் 

செடியின் பால் போன்ற வெண்ணிறமான 

சாறு; 1௨ ஈர்/ஸு /ப1/86 01 50௮ ௦131 

(சா.அக.). 

[சோம(ம்)-பால்] 

[84 ௪௦7௪ 5 த. சோமம்] 

சோமப்பிணி 577௪-௦0-28] பெ.(1.) நீரிழிவு; 

01/25 (சா.அக.). 

த.வ. சருக்கரைநோய் 

சோமப்பூடு 877௪-0௦-00, பெ.(ஈ.) 

சோமலனுத அல்லது கொடிக்கள்ளி; ௦௦1 

௦6௨2: (ஈா.அக.). 

சோமபந்து £மரரசம்னா2, பெ.(ா.) 1. ஆம்பல; 

கர்மா 1113: 2. பெருங்காயம்; 2521061109 

(சா.அக.). 

சோமபானம் 5க௱சம்சரகா, பெ.(ஈ.) சோம 

வேள்வியில் சோமச்சாறு பருகுகை; ரொர்ற ௦1 

உ ஓச்ரச 080௨ 814 16 507௪ 

53017௦6. 

த.வ. சோமச்சாறு 

[சோமம்-பானம்] 

[5/7 5௦77௪-த. சேமம்] 

சோமம்' 8077௮7, பெ.(.) 1. வேள்விகளில் 

தேவிகளுக்குப் படையலாக்கிய பின் வேள்வி 

செய்வார் பருகுதற்குரிய சாறு அணியம் 

செய்யுங்கொடி; 5877௪ இலார், 4௦56 ]ப/06 

25 011660 1௦ 0005 ॥॥ ௬2072 5801141065 

௮10 பாட ரூ (0௨ றா/515. “கொடிககிறி 

சோமக்கொடியுநீ' (காசிக. துருவன் புதம். 4). 

2. சோமயாகம் பார்க்க; 566 5097720927. 

3. கொடிக் கள்ளி; ௦௦1 066084. 

[54ம் ௪௦71௮ 5 த. சோமம்.] 

சோமம்” 577௮7, பெ.(.) 1. ஆட்டாங்கொடி; 

2 [00 ௦7 ௨60௭. 2. ஒரு கொடி; 6 ௦௦ 

பிலா. 3. கஞ்சி; ॥9ப10 1106. 4. அருவதா; [ப6, 

ட மாறா |10ப0.. 5. கள்; 1000 

(சா.அக.). 

சோமமணல் 2507௮712/74]) பெ.(.) வெள்ளி 

மணல்; 5௮10 ௦௦வரா0 1/ா 016 (சா.௮க.). 

த.வ. வெள்ளிக்கனிமம் 

சோமயாகம் 5077௪-/29௮/77, பெ.(॥.) தேவா 

பொருட்டுச் சோமச்சாறு அளிக்கும் வேள்வி 

வகை: 3 பா! ௦4 58071706 ௪௯% பர்ப்ள் ௪977௪ 

ர்பர௦6 18 ௦4727௦0 1௦ 0005 (பிங்.). 

[8/0 5௦௪72௪ 2 த. சோமயாகம்.] 

சோமயாசி 537௭25) பெ.(ஈ.) 1. சோம 

வேள்வி செய்தோன்; போகர் வ்௦ 85 

டாரட் (ராடி 528௪ 5801111106. 

'தட்டேறபட்ட சோமயாஜிபார்” (5... 7709. 

2. சோமயாசிகளின் மரபினரான பார்ப்பனர் 

சூட்டிக் கொள்ளும் பட்டப் பெயர்; ௨ 114/௨ 

௮௱௦9 ர௮்௱ராக பர்௦56 800௦௨51005 2/6 

டவா1௦ா60 ௪0477௮ 5801106. 

[5/ம் 5ம௪7)/4/072 த. சோமயாசி] 

சோமயோனி 521௯-21 பெ.(ஈ.) ஒரு வகைச் 

சந்தனம்; 9 180 ௦4 580 ௦௦0 (சா.அக.). 



சோமர் 

சோமர் 5012, பெ.(॥.) தென்புலத்தாருள் 

ஒருவகையினர்; 8 ற8ா1/பே8ா 01885 07 

ராவா (சங்.அக.). 

[5/1 5ம772-02 2 த. சோமா] 

சோமரசகுணம் 5472722244, பெ.(7.) 

சோமச்செடியிலிருந்து எடுக்கப்படும் சோமச் 

சாற்றின் குணம்; 116 றா௦0611165 01 16 

52/77 ப106 (சா.அக.). 

[சோ.மரச- குணம்] 

[5/7 50311௮:22௪த. சோமரசம்,] 

சோமராகம் 877௪-2௮77, பெ.(1.) பாலைப் 

பண்களுளொன்று; (144ப5.) 8 ௱பஒ/வே! ற௱௦0௨ 

௦6 24௮01885 (பிங்.). 

[5/4 50271௪7292 5 த. சோமராகம்,] 

சோமராசி 571௮23) பெ.(.) 1. கார்போக 

வரிசி; 86605 01 826] 684460 08018168. 

2. காட்டுச் சீரகம்; பாற!6 620௮16 (சா.அக.). 

த.வ. பேய்ச்சீரகம் 

சோமரிதம் 86௮722, பெ.(॥.) தூதுவளை: 

166 10060 918806 (சா.அக.). 

த.வ. சளியறுப்பான் 

சோமரீரசம் 58671௮22௮, பெ.(ஈ.) பெண் 
களின் வெள்ளை ஒழுக்கிற்குச் சாப்பிடும் 
இதளியம் சேர்ந்த மருந்து; 8 ராசா௦பா(வ] 

60824௦ 90/2 10 8 0156286 ௦7 ௩௦௭ 

(சா.௮௧.). 

சோமரோகம் 3௧57௮), பெ.(ஈ.) 
1. சோமநோய் பார்க்க; 566 877௮70. 
2. நீரிழிவு, 20௨165. 3. பெண்களுக்கு வரும் 
ஒரு நோய்; 8 056856 ௦8 /௦௱8 ௱21660 (ப 
9 /ர்/16 01500கா௦6 (ரா௦ய01) 4௮0108 
(சா.அக.). 

சோமலதை!' 501௮௪2௮4] பெ.(ஈ.) 1. கொடிக் 
கள்ளி; 086010 ஈரி 16006. 
2. சோமப்பூடு பார்க்க: 866 80/772-0-,0/01/ 
(சா.௮க.). 

212 சோமவாரம் 

சோமலதை” 55/7722025 
கொடி; 50/77 லார். 

பெ.(ஈ.) சோமக் 

[5/0 50/72/2129 2 த.சோமலதை.] 

50/772-44/2/7] பெ.(ஈ.) 

பொன்னாங்கன்னி (பார்க்க); 8 லார், 566 

0772442011 

சோமவலலி 

[5/4 50/7720௮/௮7 5 த. சோமவல்லரி,] 

சோமவலக்கம் 8௦1௪௦௮௮௪௱, பெ.(.) 

பெருங்குமிழ்; 0858௦ 1166 (சா.அக.). 

சோமவலக்கலம் 2077௪௦௮௮௮௮, பெ.(ா.) 
வெண் கருங்காலி; 8 முா!(6 58016085 ௦07 
6௦0 (சா.அக.). 

சோமவலகம் 5772:22௮/7), பெ.(1.) சீந்தில்; 
௦௦ 06608 (சா.அக.). 

சோமவாரம் 2772-2௮ பெ.(ஈ.) 
திங்கட்கிழமை; ராவ. "பதின்மூன்றாம் 
பக்கமும் சோமவாரமும் பெற்ற அனுடத்தில் 
(சிலப் 70, 2 உரை), 

[5/7 50271௪702௪ 2 த. சோமவாரம்] 



சோமவாலி 

சோமவாலி 5௪௦௧ பெ.(1.) பெருங்குமிழ்; 
௦8௦6 1166 (சா.அக.). 

த.வ. குமிழமரம் 

சோமவிருட்சம் 5277-0ப/24/7), பெ.(॥.) 

சிவமலை (சிவகிரி)யின் மேலுள்ள புத்துணா் 

வுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகை கற்ப 

மரம்: ௮1 பார்ரா 1166 55/0 10 06 1௦பா0ொ 

(6 100 ௦7 54ம் ஈரி/5 (14கபபால ௦ 

ராயா 015॥.). 115 பூககீய 

[பயா (சா.அக.). 

சோமவுலுக்கம் 5271௪0/ப/ப//4௪7, பெ.(.) 

தேக்கு; (69% (மூ.அ.). 

[5/1 ௪௦௭௮1௪ 2 த. சோமகலுக்கம்/ 

சோமன் 5077௪2, பெ.([.) 1. அமுதம்; 160107. 

2. கருப்பூரம்; ௭௱ழர்ம. 3. கோழை; 0600. 

4. காற்று; 1/0. 5. நீர்; நக்கா. 

6. வழலை; 808. 7. நீல நஞ்சு; 8 602160 

2௮1586. 8. வெள்ளி மணல்; 8810 ஈ160 

வா்ர்ட விஙனா 076. 9. நிலவு ௦௦. 10. செம்பு; 

௦௦081. 11. பச்சைக் கற்பூரம்; 0709 

வெற். 12. மலை; ஈ௦பாவ1ஈ. 

13. மென்மைக்கும், நிறைவிற்கும் உரிய 

சின்னம்: 8 வு௱௦! ௦4 ௱!॥ர655, 

௦ார்ளா்றளார் வாம் 520197804௦ (சா.அக.). 

சோமன்புத்திரி 277௪-27 பெ.(1.) 

நருமதை; 16 ரஙலா 11280௮, 85 16 

௦௦5 08 ப01௭ (பிங்.). 

[9/4 சமசறபம்/ 2: த. சோமன்புத்திரி ]] 

சோமன்ரவிவன்னியானோன் £07720-/204 

பதாஷ்சாு, பெ.(॥.) வழலை; 8090 

(சா.அக.). 

சோமனாசி சீக௱சரசத் பெ.(ஈ.) பழங் 

காலத்தில் கூர்ச்சரநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி 

யாகிய பெருங்காயம்; சோமநாத பெருங்காயம், 

2 140 ௦7 பாடி 859706110௮ 0௦60 ரா 

9௦ல் ர யேகா (சா.௮௧.). 

513 

சோமனுப்பு 

சோமேதா 

$0/772/7ப00ப, பெ.(ஈ.) 

1. இந்துப்பு; 00% 51. 2. பச்சைக் கருப்பூரம்; 

0ப06 0801. 3. நீல நஞ்சு; 8 1480 ௦7 

0ா602160 87581௦ (சா.௮௧.). 

சோமனோய் £மா£சாுு) பெ.(॥.) சோம 

நோய் பார்க்க; 566 53/77270) (சா.அக.). 

சோமாக்கியம் மாசற, பெ.(॥.) 

1. செந்தாமரை; 760 10105 (மூ.அ௮.. 

2 செவ்வல்லி: [60 [0/2 21௮ 

த.வ. ஆம்பல் 

[5ம் 52712/7)௪ 2 த. சோமாக்கியம்/ 

சோமாசி 827297] பெ.(£.) சோமயாசி பார்க்க; 

56௦ 50௮231 'சோமாசிமாறா்” (பெரியப்: 

மூக்க. 12). 

[9/8 ௪௦7௪-/அரர் 2 த. சோமாசி] 

சோமாசுகந்தன் 5027725ப9௮702, பெ.(.) 

உமையோடும் கந்தனோடுங் கூடியுள்ள 

சிவத்திருமேனி; 56/8, ரிஸ் கசம் 80 

4227047 

[9/ம 5274 ப/772454௮702 2 த. சோமாசு 

கந்தன்..] 

சோமி 28] பெ.(ா.) கொற்றவை; 04/72. 

சத்தியஞ் சோமியும் ” (திருவாச.9, 1. 

[9/4 5௦௪ 2 த. சோமி.] 

சோமுகன் 507792, பெ.(1.) திருமாலாற் 

கொல்லப்பட்ட ஒர் அரக்கன்; 80 ,45பா௪ ல 

பூ 1/7/2770 

[9/4 ௪௭௮/௪ 2 த. சோமூகன்,] 

சோமேசுவரரசம் 24ச2பசானாச2சா, பெ. 

(ஈ.) பெண்களின் வெள்ளை ஒழுக்கிற்கான ஓர் 

ஆயுர்வேத மருந்து; ௮8 ஷூபா/601௦ ரா€0ிொ௦ 

புஏஎரீப! 10 பர்ரி 0150028106 ௦01 ௦8 

(சா.அக.). 

சோமேதா 422௦௧ பெ.(£.) சோமதனம் 

பார்க்க: 566 8271225477 (சா.௮௧.). 



சோயம் 

சோயம் 5௫௮, பெ.(ஈ.) "இவன் அவனே" 
என்னும் பொருள் கொண்ட வடமொழித் 

தொடர்; 8 58॥ா9எர் லமா255 லா 

"11115 15 6” (கைவல்.தத்.79). 

[5/4 5௫:௮7 2 த. சோயம்./ 

சோயவபலம் 5௫௮௦௪௦௮8௮7, பெ.(ஈ.) மூங்கிற் 

குருத்து; 370015 ௦74 ௦8௦௦ 126 (சா.௮௧.). 

த.வ. மூங்கில் முளை 

சோர் 52 பெ.(ஈ.) ஆடம்பரம்; 9ப901655, 

0௦௦1. 

த.வ. பகட்டு 

[0. /72 த. சோ] 

807-120 பெ.(ஈ.) 

கண்டிப்பான கட்டளை; 5811110611 ௦08 

(1.௦௦.). 

சோர்தாக்கீது 

[ப. /27787/02 த. சோரதாக்க்குபி 

சோர்பதன் 5௦௪௭௪, பெ.(ஈ.) தளர்ந்த 
காலம்; 0165 68/6 ௦ (சா.அ௧.). 

சோர்பொழுது 500/2, பெ.(ஈ.) மாலைப் 

பொழுது; 0 16 (சா.அக.). 

சோர்பெளவம் 502002௱, பெ.(ஈ.) நறும் 
பிசின்; 1780787% £951॥ (சா.அக.). 

சோர்வாதம் 2௦72௦௪, பெ.(ஈ.) 1 கால் கை 
மரத்துப்போய் அயர்ச்சியை உண்டாக்கி விழச் 
செய்யும் முடக்கு நோய்; 981455 வெப58ா0 
055 ௦4 90867, 1ஈ 6 5. 2. திமிர்வாதம்; 
௦௮133 (சா.அக.). 

சோரகவி 50-௪0 பெ.(ஈ.) 1 ஒருவர் மேல் 
பிறன்பாடிய பாடலைத் தான் பாடியதாக 
வேறொருவனுக்குச் சூட்டுபவன்: 91௭0141151- 
6௦61 ரற்௦ 017675 8௦165 00 95 (16 
௦8. 2. திருட்டுப் பாட்டு; 0801211560 00௨1. 

[5/. 2012 5 த. சோரம்,] 

514 சோரநாயகன் 

சோரகன் 52927, பெ.(॥.) திருடன்; 1/7 

(சங்.அக.). 

[5/% ௦0/42 2 த. சோரகன்.] 

சகோரங்கபாடாணம் $£ப/௮/172-0272772/7, 

பெ.(ஈ.) ஒருவகைச் செய்ந்நஞ்சு; 8 80 ௦7 

(608160 25811௦ 00180 (சா.அக.). 

சோரங்கொடு-த்தல் 52௪04௦, 4. 
குன்றாவி.(3ு.1.) பெண்ணைக் கூட்டிக் 

கொடுத்தல்; 1௦ றற (சா.அக.). 

சோரசத்துரு 82-2௪//பப, பெ.(॥.) சோர 

நஞ்சின் பகை மருந்தான சவ்வீரம்; 5ப0॥ ௦1௦ 

௦1 ற னா௦பறு வர்ர 15 வா கார்/0௦16 1௦ 

807427௮/7// (சா.அக.). 

சோரசெந்தூரி 5௪-82 பெ.(.) 

நாகதாளி; 8 81 ௦7 16 000/01/ப|ப5 

06ஈப£ 0809]ி6 ௦74 ெளா0 520225௮747. 

15 101 6 றார8ஸ் 068 இவா! 88 18 ரல 

௦பர் நூ வரு வப்05 (சா.அக.). 

சோரத்தனம் 80/௪-2௮7, பெ.(॥.) 

1.  திருட்டுக்குணம்; 1 ஈரவ/5ா655. 

2. ஏமாற்றுக் குணம்; 18ப0, 015௦651. 

3. பரத்தமை; 80பே!(6று ௦ பாரீவ்்ரீப[ா655 ௦7 

9 18116. 

[சோர((ம்)- தனம்] 

[5/1 2௦12 2 த. சோரம். 

சோரத்தீரி சபர்) 

ா௦514ப16 (சா.அக.). 
பெ.(1.) பரத்தை; 

த.வ. விலைமகள் 

சோரத்துவம் 56௪/௪, பெ. 
சோரத்தனம் பார்க்க; 566 207௪127277. 

(ஈ.) 

[5/3 0072-௪: த. சோரநாசம்] 

சோரநாசம் 5௦2-7௪5௪௱, பெ.(ஈ.) திருடரின் 
அழிவு; 0681ப௦11௦1 ௦74 11/௦5. 

[5/7 ௦0/௮729௮2 2௨ க. சோரநாசம்] 

சோரநாயகன் 20௮72),27௪ பெ.(1.) கள்ளக் 
காதலன்; 03௨௱௦பா. 



சோரப்பார்வை 

[சோராநாயகன்/ 

[5/6 ௦௪4 2 த. சோர] 

சோரப்பார்வை 50/2-2-22௩௮) பெ.(£.) சேர 
விருப்பங் கொள்ளும் பார்வை, ௮01008 (௦௦1, 
௦00 (சா.அக.). 

த.வ. விழுங்கும் பார்வை 

சோரப்புணர்ச்சி 5/2-0-2//7௮/22 பெ.(.) 

கள்ள உறவு; 111011 ॥01$££00ப156 (சா.அக.). 

த.வ. கள்ளக்காதல் 

சோரபத்திரி 520720௪444 பெ.(॥.) ஒரு சரக்கு; 

2 ப0 (சா.அக.). 

சோரபாடாணம் 5320222227, பெ.(॥.) 32 

வகையான செய்ந்நஞ்சு வகைகளில் ஒன்று; 

௦ாஉ ளா 32 405 ௦7 றா802160 81560௦ 

(சா.௮க.). 

சோரபுட்பம் 56/௪-2ப0௮, பெ.(ஈ.) சங்கங் 

குப்பி; 81௦௦14) 40/௱௭18 (மலை.). 

[8/1 ௦௦12-0050/ - த. சோரபுட்பம்] 

சோரபுட்பி 87௯௦ப/௦/0 பெ.(॥.) சோரபுட்பம் 

பார்க்க; 566 23/22/0௮77 (சா.அக.). 

சோரபுத்திரன் 5047200172, பெ.(॥.) 

கணவனல்லாத பிறனுக்குப் பிறந்த பிள்ளை; 

பாரல்பாவி 500 (சா.அக.). 

[சோரம்] - புத்திரன்..] 

[5/6 2ம் 5 த. சோரம். 

சோரபேதி 53௪207 பெ.(ஈ.) அஞ்சன நஞ்சு; 

2 1470 07 ஈக 815/௦ (சா.அக.). 

சோரம்! 5௭௱, பெ.(7.) 1. களவு; 516849), 

ட் ௨22110. “சேோரங் கொலை பொப்தாது' 

(பாரத. அருச்சுனன்றிர். 1). 2. வஞ்சனை; 

06060, ரா௮பம். 'சாயைசெய் சோரம் பொய்க் 

குழல்” (திரு.ம்,.154) (௪௩௮. 3. பத்தனம்; 

20பிர6ர௫ு (சங்.அக.). 4. சோராபாடாணம் 

பார்க்க; 566 5072222727 

7 

[9/5 2௦/௪ 2 த... சோரம், 
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சோரம்” 5௫௮, பெ.(ஈ.) 1. சோர நஞ்சு; 8 

சோராவரி! 

ா8ஜ8160 358/0. 2. கோடா சுரி; . 

3. நாகம்; 2100. 4. மாதவிடாய்; ராள$ பவ] 

61000. 5. பரத்தமை; 80ப!(6€நு (சா.அக.). 

சோரம்போதல் 3527720224) பெ.(ஈ.) தகாத 

உறவு கொள்ளல்; 0௦0ஈ௱€!! 0 80ப!(ஒரு 

(சா.அக.). 

த.வ. கள்ளப்புணர்ச்சி 

[சோரம் * போதல்] 

[5/1 5/2 2 த. சோரம். 

சோரமார்க்கம் 23௮7274427, பெ.(॥.) 

பரத்தமை; 8பே!(6ரு (சா.அக.). 

கோரல் 5௮! பெ.(॥.) சோர்தல்; ரவாா0 

(சா.அக.). 

த.வ. மயக்கமாதல் 

சோரன் 22௪, பெ.(1.) 1. ஆட்டுக்குட்டி; 8ம், 

110. 2. வெடியுப்பு; ஈரி11௪. 3. சவ்வீரம்; 0௦0516 

5படி/௱ 216. 4. பரத்தமை; 80பே16நு (சா.அக.). 

சோரன்கிழங்கு 22௪-:1/2/470, பெ.(ஈ.) 

நிலச் சருக்கரைக் கிழங்கு; 970பா0 598 

001 (சா.௮க௧.). 

சோராக்கண்துடிப்பு 222/442-/ 0020, 

பெ.(ஈ.) கண்ணின் பாவைக்கடுத்துக் குத்தல்; 

௮ ௫/6 0156956 ௱வ(60 இ ரர் ௦7 1௦ 

1275 (சா.அக.). 

சோராஞ்சனம் 2௦7220௮/7, பெ.([.) களவு 

போன சொத்தைக் கண்டுபிடிக்கவும், 

பெண்களை வயப்படுத்தவும் பயன்படும் மை; 8 

8091௦ ஐ81ஈ1 ப560 101 180110 51018 

மாவடு 8௭0 100 0801421110 ௩௦2 

(சா.அக.). 

சோராவரி' 502௮ பெ.(ஈ.) 1 கொள்ளை; 

080011, [௦0௦0௦௨1737 0606021101. 

2. வன்முறை; 10106, 91018006, ௦ப1906, 95 

௦ ௨௫௦5 ௦0 (௦௦.). 

த.வ.. வலக்காரம் 

[பீ. /ச0ன72 த. சோராவரி!] 



சோராவரி” 

சோராவரி* 5472௮7 பெ.(.) வலக்காரம்; ௦! 

[30109 86 ௦ 8 /௦௱8'8 ரா௦0651/ 

(சா.அக.). 

சோரி 8ம் பெ.(ஈ.) 1. அரத்தம்; 01000. 
2. மழை; £8॥ஈ. 3. சிறு செருப்படை என்னும் 

மூலிகை; 8 104 80௪௧00 6010௮ இலார். 

4. கொடிக்கள்ளி; 06608 ஈ!!௨00௦ 

(சா.அக.). 

சோரிக்கட்டி 5074/2/// பெ.(.) 1வேனிற்கட்டி; 

8ப௱௱எள 0௦16 880 1௩ வல! நாட ௦7 

6 0௦0. 2. உறைந்த அரத்தம்; 610௦0 0018 

(சா.அக.). 

த.வ. வேனல்கட்டி 

சோரிக்கட்டு 81௪/0, பெ.(ஈ.) தீட்டுக் 

கட்டு; 5பழறா655100 ௦14 ௱னா566 (சா.அக.). 

சோரிக்கடுப்பு 82/௪2/௦0௦0, பெ.(ஈ.) 
அரத்தக் கடுப்பு; 14214௦ 80 ஐவ ப்ரி 

858/0 810016 ஈ%60 வா் 01௦00 (சா.அக.). 

சோரிநார் 82 பெ.(ஈ.) 1. அரத்த 
உறைவின் போது உண்டாகும் நார் போன்ற 
பொருள்; 8 ற60ப/8ா ௦0௮16 116 11109 
5ப0891810068 1௦பா௦0 ॥॥ 61000 பேர்டு 01௦௦0 

௦௦1. 2. அரத்த உறையின் போது உண்டாகும் 
நீர்; ॥0ய07 58 10ப165 (சா.அக.). 

சேோ£கிப்படாத்தி 507௦-௦௪ பெ.(ஈ.) 
வெண் விழியில் இரத்தம் குழம்பும்படிச் 
செந்நிறச் சதை வளரும் ஒரு கண்ணோய்; 9 

0156986 ௦7 (66 ௫௨ 2௩60 03 60015 

௦ ௦7 195 ॥ஈ (66 56161011௦0 0081 | 
(சா.அக.). 

சோரியிளநீர் கஞ்ர்சார், பெ.(ஈ.) பூச்சி, 

பாம்புப்பூச்சி, திமிர் பூச்சி ஆகியவற்றைப் 

போக்கும் செந்நிற இளநீர்; 188167 04 [600166 

(ளே 0௦௦081 (சா.அக.). 

சோரியோமம் £ந்:277௮:77, பெ.(ஈ.) செந்நிற 

ஓமம்; 8 760 புலா 04 51500 ௦ 018005 

44660 (சா.அ௧.). 

த.வ. செவ்வோமம் 

516 சோவானை 

பெ.(ஈ.) 

அரத்தப் படலத்தில் வரும் கண்ணோய் வகை: 

2 9/6 086956 2801611560 டூ 6௦ 

௦ 825/5 (சா.அ௮க.). 

சோரிவரி ந் கண்ணில் 

சோரிவீழல் 587௮! பெ.(ஈ.) மூக்கில் வரும் 
அரத்த ஒழுக்கு; 01660110 01 116 1086 

(சா.அக.). 

சோல்னா 30௧, பெ.(॥.) நீண்ட 
வளைப்பிடியுள்ள ஒரு வகைச் சிறுபை; 8 (0 

௦1 8௮॥ 080 ௦ 00௦ப௦் (கொ.வ.). 

த.வ. தோட்பை 

[0 70/72 2 த. சோல்னா.] 

சோலி £/ பெ.(ஈ.) பெண்கள் மேல் அணியும் 

ஆடை; '/௦௱௮௭5 8061 (யாழ்.அக.). 

த.வ. கச்சு 

[5/ம் 205/7 த. சோலி] 

சோலிக்காய் 55/42 பெ.(॥.) கற்றேக்கு; 
[806௩60 ரி8ர் 006 1166 (சா.அக.). 

கசோவாசி 0௪ல் பெ.(॥.) பயிரிடுங் 

குடியானவன்; ௦ப!ஙி 0 1௨ல் 00. 

த.வ. காராளன், உழவன் 

[$/0். 5ய//7270:25/75:த. சோவாசி] 

சோவானை 562௭ பெ.(॥.) மங்கலம் 

பொருந்திய ஆலத்திப்பாட்டு; 9 0௨7601010௫/ 

3009. சோவானைபாடி ஆலத்தி எடுத்தாள் 

(.௦௦.). 

[5/8 52ம/7௮7௪ 2 த. சோவானை.] 



சோவை 

5002 

[5/1 820/2 2 த. சோவை] 

சோழியப்பை 5/:௪-0-9௮/ பெ.(ஈ.) இரவலர் 

(பிச்சைக்காரர்கள்) பிச்சையேற்கும் பை; 8 

12106 (பாம் ௦1 0௨0 ப560 இ ற ாப/0816. 

த.வ. தோட்பை 

[1/7 /2/7௮2 த... சோழியப்பை] 

சோளகம் 22௮/7, பெ.(.) குடுமி வைக்கும் 

சடங்கு; 813/0 116 06௭௦௫ ௦7 105பா6 

(சங்.அக.). 

[5/0 ௦2/௪ 2 த. சோளகம்./ 

சோறாபரி 58௪௦௯7 பெ.(॥.) சோராவரி 

பார்க்க: 566 59/2/2/ 

[பூ ஊனா 2 த. சோறாபரி] 

சோன்முகத்தாமரை 28277ப92-/-/2477474! 

பெ.(1.) முண்டினி மரம்; 80 பாகொர்ர்60 126 

(சா.அக.). 

சோனகங்கெளுத்தி 20729௮/142///4]7 பெ.(1.) 

ஒருவகை ஆற்றுக் கெளுத்தி மீன்; 8 00 ௦01 

ரா றாக6 18, 442010௦725 2 ப01210/5 

(சா.அக.). 

சோன கசுரம் 8ாசர௪-3பா2, பெ.(॥.) 

உடலில் சிவந்த கொப்புளங்களை எழுப்பும் 

காய்ச்சல். இது இசுலாமிய நாடுகளாகிய 

517 

சோவை 5: பெ.(1.) சோகை பார்க்க: 566 

'அண்மாபகன் 

பாபிலோன், அரபி, கிரீசு முதலான இடங்களில் 

சோனகா் 

பரவி வந்த ஒரு வகைத் தொற்றுக் காய்ச்சல்; 

8 0 07 706 ழா! ரர 4௦0௧௦௮ 

(144்க௱ாக்8) 0௦யார்ர5 07 840/௧, 

௮15, ோ6606 610. 115 8 0018010ப5 

015695 மரன் ர௮ரம் - 50881௨ (சா.அக.). 

சோனகத்திருக்கை £50272-6040/4 பெ.(ஈ.) 
கடலில் வாழும் ஒரு வகைத் திருக்கை மீன்; 

1061 1உா/ஞு டாரா ரவு 1௩00 வனா 

(சா.அக.). 

த.வ. அயற்றிருக்கை. 

சோனகப்புல் 50/7272200// பெ.(॥. ) திராய்ப் புல்; 

2 400 ௦4 51௮ய றகர், //20/0200250ப/271 

(சா.அக.). 

சோனகப்பூ 5272720204 பெ.(॥.) நாகப்பூ; 

50௮11 ரி0:ன60 பிகார் (சா.அக.). 

த.வ. நாகலிங்கப்பூ 

சோனகம் 8027274/77, பெ.(£.) 1 உள்ளி; ௦/0. 

2, இளமை; 001. 3. அரபு நாடு; 4௭9015. 

4. யவனநாடு; ரோ66(௫. 5. அரபுமொழி 

(பதினெண்மொழிகளில் ஒன்று); 11 ரபெ51லா 

௮5 006 0116 18 1௮10ப8065 ௦1 0108 04/5. 

6. வாகை: ,4///22/௪ /௮200௪௩. 7. உத்தாமணி; 

௨006 ௦௦110 (சா.அக.). 

[5/0 ரசபசாச 2 த. சோனகம்// 

சோனகர் 87௪727 பெ.(1.) 1. அரபு நாட்டவா; 

௨4805. 2. யோனகர்; 408005 0 01/85. 

3. படையாளத்து யூதர்கள்; 01806 48௩5 ௦7 



சோணகவாளை 516 செளக்கார் 

1/13/20௮ 10 முர்ர்டி ல ௦7 பேர. 1681 ௦ 8/0 5௦04 (சா.அக.). 

4. யவனர் அல்லது கிரேக்கர்; 65 த.வ. கறளை 

5. இராமநாத புரத்திலும், தூ த்துக்குடியிலும் சோனிடாட்சகி 82௪/௪) பெ.(ஈ.) 
உள்ள முத்துக்குளிக்கும் ஒரு குலத்தார்; 9 குந்திரிக்கம்; 1731140௨15 (சா.அக.). 
0855 01 6௦06 பரா 1ஈ॥ வ வாகர௨ 

பயாக௱ 30 பபர் பர்௦66 40044௦ (5 

6! நேர (சா.அக.). 

சோனை! 80௮) பெ.(1.) 1. மூடுபனி; ஈ(£். 

2. ஓர் அத்தி வகை; 8 0 ௦74 110. 

3. விடாமழை; 108ரிவ ரவா (சா.௮௧.). 
சோனகவாளை £$21௪92-24) பெ.(॥.) 1.5 

அடி நீளமும், வெண்ணிறமும் உடைய கடல் 

சுரவளை மீன்; 2 569-181) 04 ௫௮90௦ 0ப5 

உறவா '5 ங௮/2!. [57ம் 302 5 த. சோனை..] 
சோனைப்புல் 5௮0௦-௦) பெ.(.) அக்க 

தேவி; 9ப!ா6€9 07855 1௦பா0 ॥ 0௦௦ 8 501 

(சா.அக.). 

சோனையத்தி 227-௪14 பெ.(.) 1 சோனை 

பார்க்க; 896 50/7௮. 2. சொனையத்தி பார்க்க; 

866 50/14)/2147 (சா.அக.). 

செள 520,  பெ.(॥.) சிறுமிகளையும் 

வாழ்வரசிகளையும் குறிக்க வழங்கும் 

செளபாக்கியவதி என்ற சொல்லின் முதல் 

சோனை” £6ா௮; பெ.(॥.) திருவோணம் 
(பார்க்க); (6 2210௦ 1௮/௮௧ (பிங்). 

சோனகன் $மாசச2, பெ.(ஈ.) யவன எழுத்துக் குறிப்பு; 16 1ஈரப்ி! | ௦7 (6 ௩00 

தேயத்தான்; 101வ1006£, 6506011௫ 66%, 22ப,02/0/21201, ப560 நூ 106 061505 

காஸ் ௦ 14௦0 (திவா.). "சோனகர் 61016 6 ஈ8௱%5 ௦7 4௦பா0 01/5 ௮0 

பானையின்னாரய் " (கம்பரா. ஊரதேடு. 712), வாரச் ௪௦௦. 

[5%1. 227௪ 2 த. சோனகன்..] 

சோனபதன் $61௪௯௦௪௦௪, பெ.(1.) பித்தன்; 
பால் (சா.௮க.). 

த.வ. திருநிறைச்செல்வி 

[5/2 52102 த. செள] 

செளக்கம்'2௪ப//௪), பெ.(ஈ.) பண்டங்களின் 
வ. பித்துக்கொளி 

ன் ண்மை மலிவு; 6680658. 
சோனம் 5௭7, பெ.(ஈ.) 1 சிறு கரும்பு: 8 470 ட னு - கு 

௦1 80087086 ௦7 $51பார்60் ரா௦ய11. செளக்கம்” 5௦௦//௭௭, பெ.(ஈ.) சவுக்கம் 
2. இரும்பு; 0௭. 3. 56 நாடுகளுள் ஒன்று; 07௦ பார்க்க; 500516. 566 5௪॥ப/7 (சா.௮௧., 

௦7 (66 56 ௦௦பா!1௪5 80௦0010 16 106 த.வ. சதுக்கம் 
ர்க 0494௦ ௦7 கார் 6 (சா.அக.). | செளக்கார் சைச் பெ.(ஈ.] பணம் 

சோனாகம் 527293), பெ.(ஈ.) பெரு வாகை: கொடுக்கல் வாங்கல் செய்பவன்; 21/4௦ 
௦௦௱௱௦௱ 811558 (சா.அக.). 0211667, 500/0. 

சோனி 50 பெ.(॥.) 1. வளராமலும், த.வ. கொள்கொடையாளன், வட்டிக்காரன், 

பருக்காமலும் உள்ளவன்: 3 ஈவா ௦74 51பரார்60] காசுக்கடைக்காரன் 
91081 ௨௬௦ 8௭04 0௦௫. 2. மெலிந்தவன்; [2ம் ௪2/௪(2த. செளக்கார்.] 



செளக்காரி 

செளக்காரி புகர் 

பார்க்க: 566 2௪0/2 

பெ.(॥.) சாவ்கார் 

செளக்கிதார் சப///9ன பெ.(ஈ.) 

பாராக்காரன்;: 001081, 0ப210, 5ஊர்வ 

(௦௦.). 

த.வ. காவற்காரன் 

17. 22ப/42472 த. செளக்கிதார்.] 

செளக்கியத்தப்பு 2சப/00௪-/2020, பெ.(॥.) 

நோய்; 1॥ ரல், 101500511௦. 

த.வ. நலப்பிழை 

[செளக்கியம் - தப்பு. 

- [ட் சசய்ண்ரஸுத. செளக்கியம்] 

செளக்கியம் சைப ற்லா, பெ.(ஈ.) 1. நலம்; 

௮1, ௦௦ுவ/650810௦6. 2. செளகரியம் 

பார்க்க; 566 82ப௮/்௮/71. 3. மலங்கழிக்கை; 

/80ப814௦ (ட௦௦.). 

[5/1 கசய/ட்ச 2 த. செளக்கியம்] 

செளக்கியவீனம் கசபஞ்சான, பெ.(ா.) 

நலமல்லாமை; 1॥ 1௨௮14. 

த.வ. உடல்நலிவு 

[5/1 சபற சார௪2த. செளக்கியவீனம், ர் 

செளக்கு சமை, பெ.(॥.) சவுக்கம், 

1 பார்க்க; 566 2௮0/ப//44/77, 1. 

த.வ. அம்பலம், பொதுவிடம் 

செளக்கு் 5௦0/4) பெ.(ஈ.) சவுக்கு பார்க்க; 

566 2௪ஈப//4/(சா.அக.). 

செளகண்டிகம் 82ப//2774/7, பெ.(॥.) 

கோழையினால் வயிற்றில் பிறக்கும் ஒரு வகைப் 

பூச்சி; 8 (00 ௦7 மாற ௦ 94 6 100௪ 

௦ா0 ௦7 1௦ 210201 ௦பர் ௦1 றா/60௱ 

(சா.௮௧.). 

த.வ. சளிப்பூச்சி 

செளகதன் 8௦0202, பெ.(.) மந்திரவாதி; 

2 180/0, ௨ 500௪ (சா.அக.). 

த.வ. மந்திரக்காரன் 

519 

செளகந்தகம் 8௦42722227, பெ.(1.) 32 

செளகரியம் 

வகை நஞ்சுகளில் ஒரு வகை நஞ்சாகிய 

கற்கடக நஞ்சு; 8 140 ௦7 856/௦ 901500 

(சா.அக.). 

செளகந்தி சப/கார பெ.(1.) 1. மாணிக்க 

வகை (சிலப்.14, 186, உரை); 8 [40 ௦7 ஈட்டு 

ஸுரா 16 (/ஈர் ௦4 6 £60 101660 ப/௪1௮- 

படு, மாட 0ரீ 10பா சிறக்க, 0.3. 

2. கந்தகச் செய்நஞ்சு; 8 ராரா] 001500. 

[5/8 ௪௪ப4௮101/4௪ 2 த. செளகந்தி.] 

செளகந்திகம் 2௪ப/௪7019௮7, பெ.(॥.) 

1. நீல ஆம்பல் (நீலோற்பலம்); 0106 |ஈபிகா 

2148 |॥1/. 2. செளகந்தி பார்க்க; 566 

சபைப். 3. வெள்ளாம்பல் (மலை.); 81/16 

றவ வர்ற, 

[5/4 ச௪ப௮ர//௪ 2 த. செளகந்திகம்.] 

செளகந்திகை 5௦0/9 பெ.(ஈ.) 

மணமுள்ள ஒரு வகைத் தாமரை; 8 1800 ௦4 

1801௮1 1௦15 (சா.அக.). 

செளகந்தியம் 82/௭௪, பெ.(ஈ.) 

1. நலம்; ௦௮1. 2. செளக்கியம் பார்க்க; 566 

5040-௮777. 3. மணாம்; 1801௮11 (சா.௮க.). 

செளகம்' 82௮/7, பெ.(.) நான்கு; 1௦பா. 

[14. 220/5 த. செளகம்.] 

செளகம்” 5௦௪௮77, பெ.(ஈ.) 1. கிளி; ௨௦. 

2. துன்பம் (துக்கம்); 011௪1 (சா.அக.). 

செளகரிகம் 2௦2ப௮//94/7), பெ. (ஈ.) 

செளகரியம் பார்க்க; 866 3௦4470௮177 

(சா.அக.). 

த.வ. ஏந்து 

செளகரியம் 8௦0௪௭, பெ.(ஈ.) 1. ஏந்து 

(வசதி); 6956, ௦௦ரார்ா1, 00/61/8௭06. 2. 

மலிவு; 068655. 

த.வ. ஏந்து 

[5/ம் சசபக்கர௪ 2 த. செளகரியம், / 



செளகு 320 செளத்திரன் 
வணக வி ௩௫ ணக வ ல த ப ப புபியய்ப படபட ப ப ப பபபபபெபடயவயயயய் பல்லாக்கு பட்டி ளிய்கி 

செளகு 82பரப, பெ.(.) 1. மண்காரம்; 0006 செளசிங்கம் 82ப411ர௮/77, பே.(ஈ.) மலையாடு; 

ொடொள்6 04 8008. 2. வளையலுப்பு; 91855 

08]. 3. சவுட்டுப்பு; ஈர்16, 001951ப௱ ஈார816 

(சா.அ&.). 

ர.வ. உவர்மண் உப்பு 

செளகுமாரியம் 5௦ப/4பாகிற்ச, பெ.(॥.) 

இளமை; $0௦ப14 (சா.அக.). 

வெளச்சிதம் 80ப201477, பெ.(.) சங்கிலை; 

1௦பா 801060 ஈாாலி8 (சா.அக.). 

செளசண்டி 5௦52௮ பெ.(ஈ.) திப்பிலி; 1009 

ஜே (சா.அக.) 

செளசம் 5௪ப5௮/7, பெ.(1.) 1. தூய்மை; நபாஷ், 

68111655 (சூடா.). 2. கால் கழுவுகை; 

06880, ஙா 271 வ௨0௦ப21/௦1. 

[5/1. 8௪ப௦௪ 2 த. செளசம்..] 

செளசவிதி 5௪ப5௪௪-101 பெ.(॥.) உடம்பைத் 

தூய்மைச் செய்ய வேண்டிய முறை; £ப165 

0685011060 10 ங௨ா0 ௦0065 0௦0. 

[5%1. 22௦௪ * ப/0// 2 த. செளசவிதி] 

செளசன்னியம் சைபசசறாற்வா, பெ.(ஈ.) 

1. இனிய குணம்; // ரய] 0180051110, 

ரொ. 2. நெருங்கிய நட்பு; 1/6054]/0, 

பப்டி 2 

த.வ. நல்லிணக்கம் 

[5%4. ௪/௪ 2 த. செளசன்னியம்.] 

10 பா ௦60 811006 (சா.அக.). 

த.வ. வரையாடு 

செளசெள 52500, பெ.(1.) 1. உணவு வகை 

(இ.வ.); 60௦0-0௦. 2. காய்கறிவகை (இ.வ.); 

3 1000 01 4606128016. 3. பல நாடகங் 

களிலிருந்து ஒரொரு கூறுகளை எடுத்துக் 

கொண்டு நடிக்கும் நாடக வகை; 8 4/811601/ 

சார்ர்வாறளர் 306 பற ௦4 582௮] 5௦ 

அ௱ள௦ றவர் (0௦0.). 

செளடால் சபரி பெ.(॥.) சவடால்; 

௦5181184௦0, ஊூரிா௨55. 

த.வ. இடக்குப்பேச்சு 

[பீ. ௦2ப43/ 2 த. செளடால்.] 

செளடீரியம் 82பரந்27, பெ.(1.) மறம், வீரம்; 
௮/௦பா (சா.௮க.). 

செளடோல் 5௦ப00/ பெ.(॥.) யானை மீது 

அமைக்கப்படும் இருக்கை 

௦0. 

(அம்பாரி); 

த.வ. யானைத்தவிசு 

[17. ௦2ப20/௪ 2 த... செனடோல்.] 

செளண்டலை 5௦0702 பெ.(॥.) சோலை 

வெண் தேக்கு; 09108 வ6 1624 சா.அக.). 

செளண்டிகன் 5௦பாளிரசு, பெ.!ஈ.) கள் 

விற்போன் (சூடா.); 1௦000 - வ. 

[5/4 சையாளி/ம 5 த. செளண்டிகள்.] 

செளத்தி 5௦ப// பெ.(ஈ.) உடன்கிழத்தி 

(சக்களத்தி) (வின்.); 14௮] ௦ 60-1/176. 

செளத்திரமேகம் 5௦0/0/727729௮/77, பெ.(ஈ.) 

சிறுநீர், தேனைப் போலவும், சுவைக்கத் 

தித்திப்பாயும் உள்ள ஒரு வகை வெள்ளை 

நோய்; 8 0156886 [ஈ வி் பராஉ 

॥௦ொஷுூ 80 800 ப/65 8 88/64 18816 

(சா.௮க.). 

செளத்திரன் 5௦0/௪, பெ.(.) சூத்திரன் 

பார்க்க; 522 59/07. 

[5/6 50௪2 சேபம்ச 2 த. செளத்திரன்.] 



செளத்திராந்திகம் 321 செளந்தரம்” 
அர ரகா ம் மல த ட பப்ப ல ப பபப பயபபப ட ல பபப. பப்பட் ட்ட பப்பட்டயவப்ட்ப்பயயய் 

செளத்திராந்திகம் 5௦ப/47247219௮7, பெ.(1.) | செளதாய்ப்புல்வரி 50ப/22௦-௦ப௮/1 பெ.(1.) 

சூத்திரபிடகத்தை மட்டும் அதிகாரமாகக் 
கொள்ளும் பெளத்த மதப் பிரிவு; 8 50௦௦0 ௦1 

பெ வரர் கரொர்ர்த (6 பபர்்௦ாநு ௦4 

7 6 ப001/454 ௪௪5 டு. 

[5/4 பர்கா 2 த. செளத்திராற்திகம்/ 

செளத்திராந்திகன் 5214470192, பெ.(ஈ.) 

புத்த மதத்தில் செளத்திராந்திகப் பிரிவைச் 

சார்ந்தவன்; 1116 101௦08 07 809181 ௦1 

செபர்ரர்அற்கச 520 04 பதர (சி.போ.பா. 

அவை. பக்.37). 

[59/ம.சசபர்கார/ச 2 த. செளத்திராந்திகள். ]] 

செளத்திராமணி 5௦/2௪] பெ.(ஈ.) 

இந்திரனைக் குறித்துச் செய்யும் வேள்வி 

வகை: 3 990௦6 1ஈ ௦ஈ௦பா ௦140௮ (திவா.. 

த.வ. இந்திரவிழா 

செளத்து" ௪௦0/0, பெ.(ஈ.) போலிகை 

(மாதிரிகை); 02197, 56, ௦0௮. 

செளத்து் 5௦0/4, பெ.(ஈ.) மகாராட்டிரத்து 

ஆட்சியின் கீழ்ப்பட்ட அரசரிடமிருந்து தண்டல் 

செய்த தொகையின் நாலில் ஒரு பாகமான 

அரசிறை; ௦6 1௦பார் ௦7 1௨ 80108! 

60116௦11௦5 ௦74 ர2/ப6, 10120 ந 16 

ுஸ்ன25 ௦ ள் ஒபமாளொக16 ரய/6%. 

[ப் சபி 5: த. செளத்து:] 

செளதம் 3௦2ப/22/7), பெ.(.) வெள்ளி; 111/1 

(சா.அக.). 

செளதயம் 2௦ப0௮)/௮/7,பெ.(.) பெருங் காளான்; 

1810௨ பூலார்ஸ் ௦4 ஈாபா௦௦ற (சா.அக.). 

செளதாகிரி கபர். பெ.(ஈ.) குதிரை 

வணிகர்: [10156 069. 

[72 251. ௪௪ப047௮72 த. செளதா கிரி] 

செளதாகிரிக்குதிரை 22ப2தரர்ட்/- (பரன் | 

பெ.(.) விற்கப்படுங் குதிரை (வின்.); 10156 10 

5516. | | 

புல் தரையைப் பயிர் நிலமாக்கிப் பயன் 

படுத்துவதற்கு இடப்படும் நாலிலொரு பங்கு 

். நிலவரி; 12 180160 1௦ 929 - 1/4 ௦4 6 

ய] 855685 ௦7 16 1800 பள்ள ப5௨0 

1௦1 பே!(௮14௦. 

[[செளதா.ப்--புல்-வரி.] 

[பூ. சபர் 2 த. செளதாய்ப்புல்வறி] 

செளதாயம் 52048௪, பெ.(ஈ.) 1. முன் 

பின்னாக அன்புடைச் சுற்றத்தாராற் கொடுக் 

கப்படுங் கொடை வகை; இரர்( ஈா௨0௨ 1௦ ௮ 

வகா 0 2ரி601௦216 1060, 06006 ௦7 

௮112௭ ஈ2ா!/806. 2. வெகுமதிப் பொருள்; 

ா/26, [24210. 

த.வ... பரிசப்பொருள் 

[5/4 5-௪ 2 த. செளதாயம் ] 

செளதாயிகம்' 3204774927), பெ.(ஈ.) 

குளிர்ச்சி; 0௦10855 (சா.அக.). 

செளதாயிகம்” 520/029௮/7, பெ.(ஈ.) 

செளதாயம் பார்க்க: 566 8௦பளி4217 

(விவகாரசங்.சிறப்.பக்.90). 

[5/ம். 22/4௪ 2 த. செளதாயிகம்.] 

செளந்தம் 2௦௦௪௭, பெ.(1.) ஒரு பிறவி 

நஞ்சு; (கற்கடக நஞ்சு); 8 ஈரா! 00180 

(சா.அக.). 

செளந்தரசூரிதம் 52. ப/722/2-5ப//02/77, 

பெ.(1.) குளிக்கும் மஞ்சள்; (பாரா! ப560 10 

௦210 (சா.அக.). 

த.வ. குளிமஞ்சள் 

செளந்தரம்' 52பாசா7,பெ.(॥.) செளந்தரியம் 

பார்க்க: 566 500772௪7௮7 (சா.அக.). 

த.வ. அழகு 

செளந்தரம்* 3௦178௪ பெ.(ஈ.) 

செளந்தரியம் பார்க்க (வின்.); 586 

5007722/]:2171. 

த.வ. அழகு 



செளந்தரமுகம் 

செளந்தரமுகம் 5௦ப70௮72-/77ப9௮/77, பெ. (ஈ.) 
1. மலர்ந்த முகம்; 610040, ]0ூரப| 

௦௦யாராவ௦6. 2.முகநளிநயம்பதினான் கனுள் 

ஒன்றாய் மிக்க மகிழ்ச்சியால் மலர்ந்த 

முகத்தைக் காட்டுகை; 80/10 8 சொரிய 

௦௦பார்ாலா௦6 1101081146 ௦74 ௦02 ரிொ0 

ர8ஷற்ால55, 006 04 14 77ப/2-0-௮2/௮/௮/7, 

0. (7-௪... 

த.வ. அழகுமுகம் 

[செளந்தர(ம்/-முகம்.] 
[5ம் யாரொ 2 த. செளந்தரம்.] 

செளந்தரி 520722 பெ.(॥.) அழகுடையவள்; 
9 1௦ ௦ (கொ.வ.). 

த.வ. அழகி 

[5ம் பாக : த. செளந்தரி] 

செளந்தரிகம் 5207421௪௮7, பெ.(.) அழகு; 
௦8பநு (சா.அக.). 

த.வ. புனையா அழகு 

செளந்தரிகை 3௦2ப22//(9௮ பெ.(ஈ.) 
1. கண்ணாடியிலைப் பூடு; |௦௦1/80 01885 இலார் 

௦1 5.00. 2. செளன்முந்திரி பார்க்க; 866 

20/71/7771 3. சோலைவெண்தேக்கு 

பார்க்க; 866 20/௪ட்0௨112/4ப (சா.௮க.). 

செளந்தரியப்பூடு 5௦ப172272-0-2/20, பெ.(1.) 

இரத்தினத்திரு பார்க்க; 566 ௪/11௪-0ப7ப 

(சா.அக.). 

செளந்தரியம் 2௦௮70௮7௬௮7, பெ.(1.) அழகு; 
௦63படு, |(06111656. 

[5/0 5௪பாரற௪ 2 த. செளந்தரியம்.] 

செளந்தரியலகரி 22ப22//௪-/29௮1 பெ.(ஈ.) 

வீரைக் கவிராச பண்டிதரால் தமிழ்ச் 

செய்யுளாகச் செய்யப்பட்டதும் சங்கராச் 

சாரியார் எழுதிய செளந்தரியலகரியின் மொழி 

பெயர்ப்புமான ஒரு நூல்; 8 ௱ள்/0௮] 467510 

உ ரவ ௦ர சர்சாசீ22ர2 20017020/௪ 
/29௮/7 ரூ ////௪ம7202-02110 

[5/0.5௪பா020/௮௪/௮10:த. செளந்தரியலகரி] 

ல்ச் செளபலன் 

செளந்தரியவதி 5272420201 பெ.(॥.) 

அழகுள்ளவள்; 098பம1ப! ௦௱௭. 

[5/ம 2௪ப/702/௪-ப௪எ0்த. செ௱ந்தரியவதி] 

செளந்தி 2௦721 பெ.(.) கந்தக நஞ்சு; 8 1480 

௦1 8ப0பா 00150 (சா.அக.). 

செளந்திகா 8௦ப/772142, பெ.(॥.) ஒரு வகைக் 

கீரை; 8 (0௦ ௦14 076606 (சா.அ௮க.). 

செளந்திபம் 5௦07271227, பெ.(ஈ.) கொச்சி 

சாரம்: 591 ௨ஊா௱ா/80 060260 11 ௦௦௦0 

(சா.அக.). 

செளந்திராப்பூ 3207220204 பெ.(.) பனி நீர் 

மலர்; 1086 1௦8/8 (சா.அக.). 

செளப்திகம் 500/0//92/77,பெ.(1.) துயில்வோரை 

எதிர்த்துக் கொல்லுகை; ஈ(91 811206 8௮0 

ஒ18ப04ன ௦4 56600 06505. “செளப்திக 

பருவம்” (பாரத... 

/580. 5௮ பரி 5 த. செளப்திகம்.] 

50/0௮/7277, பெ.(ஈ.) 

செளபஞ்சனம் பார்க்க; 566 80/0௮௮7௮77 

(சா.அக.). 

செளபஞ்சம் 

செளபஞ்சனம் 5௦௦௪௫௪௭7௪7, பெ.(ஈ.) புனல் 

முருங்கை (மலை.); 11766-1681/60 110100. 

[5/1 சசபம்/0ளச 2 த. செனபஞ்சனம்,] 

செளபலன் 3௦/6௮, பெ.(ஈ.) சகுனி; 5௪௪! 
'கன்னசெளபலா் (பாரத. வாரா; 5), 



செளபன்னம் 523 செளமம் 

த.வ. சகுனி - பறவைக் குறிப் பார்ப்பதில் வல்லவன் | செளபாக்கியம்” 2௦௦௦240௮17, பெ.(ஈ.) 

[51% 5௪0௮௪ 2 த. செளபலன்.] 

செளபன்னம் 8௦20/2207௮/77, பெ.(ஈ.) 1. சுக்கு; 

0160 1௦௦. 2. மரகதம்; ௭௮/0 (யாழ். அக.). 

[5/0ம் ௪௪பறவாச 25 த. செளபன்னம்] 

செளபாக்கியசிந்தாமணி 5௦052/10௪- 

8/74377௮11 பெ.(.) ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து; 

௮ு ஷுயங௨01௦ ௱௨0/06 (சா.அக.). 

செளபாக்கியசுண்டிமோதகம் 22ப/22//]ந௮- 

5ப7207720227௮/77, பெ.(.) ஆமலபித்தம், 

செரியாமை, குன்மம் இவற்றிற்குக் கொடுக்கும் 

ஆயுள்வேத மருந்து; 8ர 3பங/6016 6006 

05௦160 101 (101965140௦ 6141௦08855 வா 

11 (௩6 510080 610. (சா.அக.). 

செளபாக்கியசொண்டி 8௦ப22//0:௪-2௦7௭ 

பெ.(ஈ.) சுக்குடன் பல கடைச்சரக்குகளும், 

மூலிகைச் சாறுகளும் சேர்த்து, நெய் 

சக்கரையும் கலந்து, இளகியமாக்கி, மாத 

விலக்கு (சூதகவலி) வலிக்குக் கொடுக்கும் 

மருந்து; 8 ஷு/பா6010 ா௨0818110 

௦௦2160 11 116 01% ௦7 $௮21414/2/8 

1. 11 15 வா விட௦ர்பகறு றா608ா60 ரிம் 

1௪3 96 85 1௨ 01/௪7 11906௦0௨15 

௮௦951 ௦ 08288 005 (சா.அக.). 

செளபாக்கியபரம் 82ப/02/0:௪0௪௪, பெ. 

(ஈ.) இதளியம்; ஈ6£௦பறு (சா.அக.). 

செளபாக்கியம்! 2௦௦௦௪, பெ.(॥.) 

1. மிகு பேறு; 8ப801000ப51655, 0௦௦0 1௦11ப116, 

ா௦80 1115. “இகபர செசபாக்கிய 

மருள்வாயே” (திருப்பு. 7723. 2. ஓகம் (யோகம்) 

இருபத்தேழனுள் ஒன்று; 8 044510 ௦4 116, 

௦ாடீ ௦ர 27 042/7, 0.4. (511௦.). 

3.நாற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று; 8 

ப3/520, 006 ௦1 108. 

த.வ. மிகுநலம் 

[91% 5சபம்சள/௪ 5 த. செளபாக்கியம்.] 

1. செங்கழுநீர்; 60 110/௨ ௪16 111. 

2. சுக்கு; 01160 011067 (சா.அக.). 

செளபாக்கியரேகை 3௦0/42//0:2-729௮ 

பெ.(॥.) ஒருவனது ஆகூழைக் குறிப்பதாகக் 

கருதப்படும் கைவரி வகை (கொ.வ.); 8 9 ௦1 

2௦6 ௱வா ௦ 16௨ றவு, ௦8/60 1௦ 

010216 ௦1௪5 1011பா6. 

த.வ. நற்பேற்றுக்கைவரி 

[59/0 ச௪பம்/202:-த. செளபாக்கியம்,/ 

செளபாக்கியவதி 3௦/22/02௪௦) பெ.(ஈ.) 

சிறு பெண்கள், திருமணமான மகளிர் 

இவர்களின் பெயர்க்கு முன் வழங்கும் ஒரு 

மங்கலச் சொல்: 8 11/௨ 800/6201௦ 89/7௦ 

வகா ௭௦56 ஈப508ா0 15 8/6. 

த.வ. திருவளர்செல்வி 

[5/0 5௪ப0720/2 பச த. செயாக்கியவதி/ 

செளபாஞ்சனம் 3௦பம4௪0௮, பெ.(॥.) 

1. ஒரு வகை முருங்கை மரம்; ெப௱ா500% 1166. 

2. முள் முருங்கைமரம் (சா.அக.); ட்டுக்ர்ரா௮ 

10108. 

செளபாமிகம் 2௦/24/77/9௮/77, பெ.(ஈ.) 

கொட்டையில்லா முந்திரி; 86601855 018085 

(சா.௮௧.). 

செளபானம் 2௦0௪௮7, பெ.(.) படிக்கட்டு; 

51605, 85 ௦07 8 51810956. 'புண்புற வே 

செளபான பட்சங்காட்டி ” (தாய,அ கார: 10. 

[8/1 22027௪ 5 த. செளபானம், / 

செளபிகள் 82057௮ பெ.(ஈ.) 1. மாந்திரிகன்; 

௨01௦18. 2. மந்திர வித்தை கற்றவன்; 

ஈுா௦056, 5000816ா (சா.அக.). 

செளமம் ௦2ப௱சா, பெ.(.) சிற்ப நூல் 

முப்பத்திரண்டனுள் ஒன்று; 8 11681156 ௦ 

ஜான் 601பாட, ௦0௨ ௦4 32 மரக: 0.3. 

(இருசமய சிற்பசாத்.3). 

[9/8 ௧௪பபாச * த. செளமம்.] 



செளமலி 

செளமலி 5$2077௮1 பெ.(.) முள் இலவமரம்; 176 

£60 81% 0014௦1 186 (சா.அக.). 

செளமன் 520/772, பெ.(.) நிலா (சந்திரன்) 

மகனாகிய அறிவன் (புதன்); ராஊ௦பரு, 85 116 
௦௦5 50. 

/5/0். 52ப77)/2 2 த. செளமன்./ 

செளமனசாயிணி 8௦ப/12722அ பெ. (ஈ.) 

மலடி மலர்; 6800/165 08௫/0 ௫1918 (சா.அக.). 

செளமனசை 23௦பா2125௮) பெ.(ஈ.) சாதி 
பத்திரி; ரா2௦6 நபி 02 ஈபர்ரா60 (சா.அக.). 

செளமிய ௦21௪, பெ.(.) வடமொழி 
யாளரின் ஆண்டு வட்டம் அறுபதனுள் 
நாற்பத்து மூன்றாவது; 16 430 4687 07 (16 

படர் ௫06. 

[5ர1. சபா 2 த. செளமிய,] 

செளமியம் 8௦47/௮/77, பெ.(ஈ.) 1. அமைதி; 
ொ௱௱655, 08111௨௭655, ௱661 686. 

2. அழகு; 10/6117855, 0620. 

[5/1 5௪யாச 2 த. செளமியம்.] 

செளபியவாரம் 52ப௱ந்௪-/௮௮7, பெ.(ஈ.) 

அறிவன் (புதன்) கிழமை (கொ.வ.); 
ஙோ ௦50. 

[518. 504/7)-2402/௪ 2 ௬. செளமியவாரம்.] 

செளமியன் £2பந்சற, பெ.(ஈ.) 1. பொறுமை 
யுள்ளவன்; 6801 ௦1 0816 01500511௦1. 
2. அறிவன் (புதன்) (திவா.); ஈ6£௦பாரு, 
3. பன்னிருகதிரவருள் ஒருவர் (திவா.); 9 
௩09, 006 ௦7 ௪4202௦2ய/07/௪7 4. சமணத் 
துறவி (சூடா.); 18178 85061௦. 5. அருகன் 
(சங்.அக.); கற். 

செளரம்' 8௦02௭, பெ.(ஈ.) 1. துணைத் 
தொன்மம் பதினெட்டனுள் ஒன்று; 8 
$600108ரூ பாச, 006 ௦7 168 ப௫- 
072721 0.3. 2. சூரியனை வழிபடும் சமயம்: 
ம் 6 [61910ஈ ௦74 16 58பா88 0௦ 169870 (0௨ 
5பா 85 116 8$பறா£ா6 06100 80 86 
6)00105/614/ 00160 1௦ (5 பாகா. 

[5/2. 5௪பாச 5 த, செளரம்.] 

324 செளரி! 

செளரம்” 82074/77, பெ.(.) மயிர் மழிக்கை; 

80. 

[5/1 65௪1௪ 2: த. செளரம்] 

செளரமாசம் .520/2-/77222/77, பெ.(7.) சூரிய 
சுழற்சியினால் ஏற்படும் மாதம் (விதான. 
குணகுண.80, உரை); 80181 ஈ௦௱(1. 

[5 சசபாசர125௪ 2 த. செளரமாசம்./ 

செளரமானம் 3௦ப72-/7727௮/77, பெ.(.) சூரிய 
சுழற்சியைக் கொண்டு மாத ஆண்டுகளை 
அளவிடும் முறை; 8$818௱ ௦74 ௦5/0ய/904௦ ௦7 

௱ு௦ள்க வாம ட685 08560 0ஈ 16 5யா'5 

௦௦பா56. ”“செளரமானபட்சத்தால் மாசித் 
திங்கள் கொள்ளார்" (சீவக. 49.3, உரை), 

த.வ. கதிராண்டுமானம் 

[செளரம்-மானம்] 

/[5%. 5௪ப/22 த. செளரம்] 

செளராட்டிரம்' ௦122, பெ.(ஈ.) 
1. வெண்கலம்; ா௦ாச6௨, 0611] 61௮), 

2. பித்தளை; 01855 (சா.அக.). 

செளராட்டிரம்” பாகற்ர்சா, பெ...) 
1. கத்தியவார் என்று இக்காலத்துக் கூறப்படும் 
தேசம்; 5பாகர், ௦067௩ றவா[ர5ப/8 ௦74 
சலன. 2. பண்வகை; 8 560008 1பா௦ 
(1/4ப5.). 

செளராட்டிரர் ம யசப்சா பெ.(ஈ.) 

தென்னாட்டு நாயக்கர்களினாட்சியில் கூர்ச்ச 

தேயத்திலிருந்து தமிழ் நாட்டிற் புகுந்தவரும், 
குசராத்திக்குத் தொடர்புடைய ஒருவகைப் 
மொழியைப் பேசுபவருமான பட்டு நூற்காரச் 
சாதியார்; 8 018585 ௦7 $81]1-ங௨81ன75, 
ராவா 10 யோகக் ஈர௦ (6௨ கர் 
பாறு உ 06 6 ௦7 106 வரு [12௮6 
05, 80681/00 8 ௦0பழ1 01416௦ ௦7 
யோசி (6.7. 

[5/4 52பாகற்௪ 5 க. செளராட்டிரார்] 
செளராட்டிரிகம் 2௦072177௮7 பெ.(ஈ.) ஒரு 

வகை வசனாவி; 9 80601685 01 800!16 100௦1 
900 ஈ6ன பால் (சா.இக.). 

செளரி" 8௦% பெ.(ஈ.) 1. காரி, (சனி): 591பாா. 
. காலன் (யமன்); 79௱௮ 16 0௦0 ௦1 0691. 
3. காணன்;: 62௮7. 



செளரி” 

செளரி? 52ய பெ.(1.) யமுனை நதி (பிங்.); (6 
1ணயாக ஙா. 

செளரி: 82ப7 பெ.(ஈ.) திருமால் (பிங்.); 1//27ப 

செளரி 8௦28 பெ.(ஈ.) 1. கருடன்; 8ாவா௱ர। 
(116. 2. சவுரிப்பழம் அல்லது குறட்டைப் பழம்; 
17ப/( 01 1௦யா0 318/6 00பார். (சா.அக.). 

செளரி” 5௦7 பெ.(£.) சவரி! பார்க்க; 866 
521/2/7,. பாரு, 

செளரிக்கொத்து 82/40, பெ.(.) 
முதியோர் கூந்தல் என்னும் மூலிகை; 06681 

௦1 520/7(சா..அக.). 

செளரிப்பழம் 8௦யர௦-௦௮௪௭,  பெ.(ஈ.) 

குறட்டைப் பழம்; 1£ப1( 01 10பா0 518166 90பா0 

. (சா.அக.). | 

செளரியம்' 2௦பரந்ர, பெ.(ஈ.) களவூ 61 

(திவா.). 

[81 ரசர௪ 2 த. செளரியம்] 

செளரியம்” 2௦0ந்௮/77, பெ.(ஈ.) வீரம் (சூடா.); 

௦655, 02ப6று, பல௦ய 

த.வ. மறம் 

[8/4 ௧௪௪ 2 த. செரியம், ர] 

செளரியம்” 8௦பஞ்சா, பெ.(ஈ.) செளகரியம் 

பார்க்க (கொ.வ.); 586 8£272/])/2/17. 

செளரியலட்சுமி 52பந்2-/௮/2ப7/ பெ.(ஈ.) வீர 

இலக்குமி; 16 9000955 ௦4 610150. 

த.வ. வெற்றிச்செல்வி 

[8/4 கயரச வாத. செளரியலட்சுமி.] 

செளரியவான் ௦பஞ்ச-பகீர பெ.(£.) வீரன்; 

084/6 06850. 

[8ம் சற 5 த. செளறியவான்.] 

செளரியன் 522, பெ.(.) செளரியவான் 

பார்க்க (யாழ்.அக.); 566 அசம்௫2/2 

[5/0 சபற 2 த. செரியன். 

செளரிரத்தினம் 5௦ப47௪/17277) பெ.(॥.) 

நீலமணி; 586, 8 ட1படீ 9 (சா.அக.). 

செளரு 5200, பெ.(ஈ.) 1. கொச்சை 

நாற்றத்தோடு கூடிய சுவை, 91685) (௮516, 85 

௦4 009416 ஈரி... 2. உவர்ப்பு 8௦௨௯௭௦௭855 

(8). 

[5/7 சபல /0 சுபம்? த. செரு -/ 

செளல் ம௦ய/ பெ.(£.) 1. மகிழ்ச்சி; 1௦110. 

22௮ செளளம் 

2. இடம்பம்; ௦518121௦. 

[(ீ. ௦20/2 த. சொல், 

செளலப்பியம் 8/௪, பெ.(॥.) 

எளியதாந்தன்மை; 68810885 07 8000151401 

௦ அர்பன் 8006551011), விடு, 

த.வ. எளிமை 

[8/7 ச௪ப/சம்்௪ 2 த. செளலம்ரியம்/ 

செளலம் 82ப/௪/77, பெ.(ஈ.) 1 அரை உருபா; ௮17 

2 [பற66. 2. 6 3/4 குண்டுமணி எடை) 

6 3/4 ராா5 வவர (சா.அக.). 

செளவர்ச்சலம் 52ப/2௮-௦-௦௮27, பெ. (॥.) 

1. உப்பு வகை; 8 40 ௦4 581. 2. உவர்நீர்; 

௦3௮௦54 லச. 

[9/4 5௪0௪0௮ 2: த. செளவர்ச்சலம்..] 

செளவர்ணம் 5௦0௯௮7, பெ.(ஈ.) 1. சுக்கு; 

0160 94097. 2. மரகதம்; 8௦௭௮0, 8 91681 

091. 3. சுக்குநாறி மரம்; 8 186 ௫0 166 

0ொ1௨ூெொ 91102 (சா.அக.). 

செளவரிசி 5௦0௮75] பெ.(1.) சவ்வரிசி; 5800 

(சா.அக.). 

செளவாது ௦1௪2) பெ.(ஈ.) சவ்வாது 

பார்க்க: 862 2௪10/200/ (சா.அக.). 

செளவிதி 8௦01 பெ.(॥.) மலமும் நீரும் 

கழித்த பின் தூய்மை செய்யும் நெறி; £ஈய/65 

[508100 (6௨ வரு ௦7 188 0௦51681101 

97197 ற855910 810016 (சா.அக.). 

செளவீரகம் 2௦01727௮77, பெ.(ஈ.) 

1. இலந்தைக் கனி: 1ஈ0/வா இப௱2/2/0பக5 

ர்ய்பட்௭. 2. வீரம்; ௦௦110௦5146 5பட/௱ 816 

(சா.அக.). 

செளவீரம் 3௦07௪, பெ.(ா.) 1. சவ்வீரம் 

பார்க்க: 596 சமரச. "கற்றவர் புகழ் 

செளவீர மிக்கோரம் ” (திருிா.தரிபா? 1057. 

2. வைப்பு நஞ்சு முப்பத்திரண்டனுள் ஒன்று; 9 

ா6ற260 8758/௦, ௦6 ௦1 32. 

3. இலந்தை (மூ.அ.); /ய்பட்க 126. 

[91ம் சசபார்ச 2 த. செளவீரம்.] 

செளளம் 8௦/௪,  பெ.(ஈ.) முதலில் பிறந்த 

ஆண் குழந்தைக்கு முடி வாங்குகை; 
0 னாணார்க! கவர ௦8 உ௱௮6 ரிய 5 

௨20, 06 ௦4 20/202-02/775/44/2/7), 0.1: 

த.வ. முடியிறக்குதல்; முடிகொடுத்தல் 

[5/6 செப/௪ 2 த. செளளம், ர 



டக்கணி 5 

டக்கணி ௪! பெ.(ஈ.) தக்காண நாடு 

(வின்.); 6௦பார்ரு 01 060080. 

[92 ர௮/பம்கா/” 8.0௪௦0௦௪ 2 த. டக்கணி] 

டக்கயம் /அ/௮, பெ.(ஈ.) கொடி; 1180. 

'பொர டக்கயம் பிடியென்றான் ' (கணிப்பா. /, 

475, 55), 

தெ. டெக்கியமு; ௧. டெகெ. 

டக்கர்! 2427 பெ.(ஈ.) மோதுகை; 811/0 0 

௦௦/00 ௨0 வகர; 6011510ஈ. வண்ட 

ஒன்றோடொன்று டக்கரடித்தது ்(கொ.6/, 

[/7. பா? த. டகீகா] 

டக்கர்” [௪427 பெ.(ஈ.) குழப்பம் (இ.வ.); 

லோர்பவ, ௦ ஸிொ௱ளார். 

[பீ. 2ர௮72 த. டக்கா] 

டக்கரடி-த்தல் /௯:4௮-204, செ.கு.வி.(.1.) 

1. ஒன்றோடொன்று மோதுதல் (இ.வ.); 1௦ 

001406. 2. சவாரிக் குதிரை முதலியன மூரட் 

டுத்தனம் பண்ணுதல் (கொ.வ.); 1௦ 6௦ 

பராயடு ய யாறவா௨06௦16, 86 865146 ௦ 

ப்பினர் 1056. 

[டக்கர் - ௮டி-/ 

[/. [27272 த. டக்கா] 

டக்காமுக்கி /௮2-ெ//0 பெ.(£.) இக்கட்டு, 

மனக் கடினப்பாடு (இ.வ.); 9111௦, ரர । 

00௦0885100, 60/00, 110பட்16. 

[/7. 22977௪92 த. டக்காமுக்கி] 

டக்கியம் /கஞ்௪ா, பெ.(॥.) கொடி; 1180. 

தெ. டக்கியமு; ௧. டக்கிய 

டக்கு! //40, பெ.(ஈ.) 1. ஏமாற்று (தந்திரம்); 

00006, 10%, றாஜ்ா௦6. 2. பகட்டு நடை 

(பிகு); 8116௦1௮11௦. 

தெ. டக்கு. 

டக்கு” (௮/0, பெ.(.) சட்டை முதலியவற்றில் 

வைக்கும் மடிப்பு; 1௦1011 8 ஷா. 

[£. /ப242 த. டக்கு] 

டக்குவண்டி 

டக்குடமாரம் /௮/ப/௪௮௮, பெ.(॥.) 

ஏமாற்றுகை; 06091. டக்குடமாரம் பண்ணிப் 

பணம் வாங்கி விட்டான் (இ... 

தெ. டக்குமடாரம். 

டக்குத்தனம் /4/4%ப-0/௪0௮7, பெ.(॥.) 

ஏமாற்றும் தன்மை; பேரா. 06011] 

௦2107. 

[டக்கு 4 தனம்/ 

டக்குத்தையல் /௪/%0/-/-/20/௮) 

ஒட்டுத்தையல் (இ.வ.); 1ப௦0. 

பெ.(ஈ.) 

[டக்கு 4 தையல்] 

[£. 242 த. டக்கு] 

டக்குப்பிடி--த்தல் /24%ப-2-2/8*, 4 செ.கு.வி. 

(பர்.) சட்டை முதலியவற்றில் மடிப்பு வைத்துத் 

தைத்தல் (கொ.வ.); 1௦ 1ப௦% ௦ 5604/ 10105 ॥॥ 

2 0வொ௱ளார். 

த.வ. மடிப்புப் பிடித்தல் 

[டக்கு 4 பிடி] 

[8. 245 த; டக்கு] 

டக்குப்புக்கு /2440/-0-0பக6ப, பெ.(.) புரட்டு; 

௦ப௱ாராட 82106, 110660. 

டக்குவண்டி /௪//4பு௪2 பெ.(॥.) தொடர் 

சரக்குந்துகள்; [8111௮ 1 பட. 

[டக்கு - வண்டிர] 

/[£. பம42 த. டக்கு] 

ட்றச் மிழ்
 ர்ன்பள் 



டக்கை 

டக்கை ௪/5 பெ.(॥.) இடக்கைப் பறை; 80௮! 

ொபறா ௦ ௫16 /ஊீடாவார். 

[5ம் 0௮4225 த, டக்கை] 

டக்தர் 2727, பெ.(.) மருத்துவர் (வைத்தியன்) 

(பாண்டி.); 00௦10. 

[£. ௦௦0௦72 த. டக்தா] 

டகர்வாங்கு-தல் [2021-0219 5 

செ.குன்றாவி.(3.1.) டர்வாங்கு, பார்க்க; 566 

/2/-, 62/79ப/-. 

[டகா் - வாரங்கு-,]/ 

டகல்பாச்சி /௪4௮/,0200] பெ.(.) வஞ்சகன்; 

பேரா ௱கா. 

த.வ. ஏமாற்றி, ஏய்ப்பன் 

[2875 சஎரர௪ம்.22/2 த. டகவ்பாச்சி] 

டங்கணம் /௪/727௮/7, பெ.(ஈ.) வெண்காரம்; 

௦௦2. 

[8%1. /27/௪ர௪ 2 த. டங்கணம்/ 

டங்கம் /௪ரஏ27, பெ.(॥.) கற்றச்சன் உளி, 

கல்லுளி; 5106-0125 01561. 

[5%. வரச 2 த. டங்கம்] 

டங்கா 7௪0.2, பெ.(ஈ.) ஒருவகைத் தோற்கருவி 

(இ.வ.); 8௨ 8௱௮॥ி செபா, 8 0௮] ௦4 (61416 - 

பற 5. 

[ப ௪௪௪2 த. டங்கா] 

527 டங்குவார் 

டங்காக்கிழி-த்தல் 72/12-/-/0]/ 4 

செ.குன்றாவி.(3.1.) உடலைக் கிழித்து 

விடுதல் (இ.வ.); 1௦ 1687 0065 ௦௦0 1௦ 

016065. 

[டங்கா * கிழி-] 

டங்காக்கிழிதல் /2/772-4-///2௮) பெ.(॥.) 

வேலை மிகுதியால் வலிமை குறைகை (இ.வ.); 

ர்வப511௦௱ ரொ ௦ ௫0%, 86 8 ராபா 

800160 ௦ ௦௩681-0௦௨110. 

(டங்கா 4 கிழி-..] 

[ப. 72/22 த.டங்கா] 

[கிழி 2 கிழிதல். தல் தொ.பெ.ஈறர£ 

டங்காக்குதிரை /௮/792-4-40/02/௮) பெ.(॥.) 

டங்கா என்னும் தோற்கருவியை ஏற்றிக் 

கொண்டு ஊர்வலத்தில் செல்லும் குதிரை 

(இ.வ.); 1௦156 ப560 1௦ கோறு (112-யறா5 

॥ 8 01௦0685107. 

[டங்கா 4 குதிரை,] 

[பீ. 222 த.டங்கா] 

[குதி 2 குதிரை] 

டங்கார் கரச, பெ.(1.) டங்குவார் பார்க்க; 

566 /2/10ப/1/27- 

டங்காரம் 7௪௪௫, பெ.(ஈ.) வில்லின் 

நாணோசை (கொ.வ.); (8810 ௦1 8 

0௦5119. 

[8/0 சார்சாச 2 த. டங்காரம்] 

டங்கு /௪௪ப, பெ.(॥.) டங்குவார் பார்க்க 

(இ.வ.); 566 /2/1741/22: 

டங்குவார் /௯/ர௪ பசக, பெ.(.) குதிரையைப் 

பிணிக்கும் தோற்பட்டை; 008065 ௦1 8 10156- 

௦2111806, 580016 - 9ம். 

த.வ. பரிப்பட்டை 

[டங்கு * வார] 

[தெ. டங்கு 5 த. டங்கு] 

வடி 2 வார் 2 வாரி - நீண்ட பெருங் கம்பு, 

நீண்ட தோல் துண்டு. 



டங்குவாரறுத்தல் 

டங்குவாரறுத்தல் /2/17ப1/2/-2/ப//74]/ 

பெ.(ஈ.) 1. மிகுதியாற் களைத்துப் போகை; 

டலா 048௩01 6ய கார் ஞற்கப5160. 2. 

ஏழ்மைப் படுகை; 06110 720 ப060 1௦ ற௦ங டு 

௦௮ பாவா வாவ்6 0௦5140. 3. குதிரையின் 

தோற் பட்டை வார் அறுகை; ௦25110 ௦7 176 
590016 91. 

[டங்கு 4 வார் 4 அறுதல்] 

[/6. /2/பப 2 த. டங்குவா] 

டசன் /252, பெ.(.) பன்னிரண்டு: 14/514/6. 

த.வ. எல்லோன் 

[8 0௦2872 த, டஜன்] 

டசனடி [௪5௪7-௪2௦1 பெ.(॥.) முக்காலியிற் 

கட்டியடிக்கும் கசையடி (கொ.வ.): 1௦09179 ௦1 

வடி, 85 8 ஐபா/ககார் 650601 
1௦1 1பயாரி65. 

த.வ. கசையடி 

/[£. 0௦2677 2 த. டன்] 

டசுதூர் /25ப/ம், பெ.(ா.) பறுவான்களில் 
விரிக்கப்படும் சதுரப் பாய்களின் வெளிப் 

புறத்துப் போடப்படும் துணைப்பாய்; 81ப00100 
59 (1/4. 1414ம். 83). 

த.வ. துணைப்பாய் 

டசுதூர்ப்பட்டை /௪5ப/7-0-0௪7/௮] பெ.(ஈ.) 
சிறு பாய்மரத்தை மாட்டும் துளை (துவாரம்) 
(1801); ஸூ ௦ 1016 94 1௨ ௨0 ௦74 3 44210 
ம்௦ப08 வர் 15 088960 (7 51ப001ஈ௫ - 
581 0௦௦0. 

[ப. 25/02 ௬, டசுதரா/] 

டடம் (௪௪௭௭, பெ.(ஈ.) மத்தள வகை (பரத. 
ஒழிவி. 13); ௨ 400 ௦7 ஈ௮((௮/21. 

டப்டர்தோட்டம் /22/27-/0//2177, பெ.(ஈ.) 
தென்னார்க்காடு மாவட்டத்தில் பழைய 
பதிவேடுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டதும் 
உரிமையாக நுகாந்துவருவதும் ஆகிய 
இலவயத்் (அனுபவிக்கப்படும் இனாம்) 
தோட்டம்; ப*(£ 98௭065, 118௱ 081088 

326 டப்பா” 

6112162011 16 68 0ப71975 ௦07 [20181275 
ஈச 07 50பர் &7௦௦1 80௦ ௨/00/60 
95 றார/216 ா௦0 கடு நர்்௦பர் 60 5ப0)௨௦( 
(௦ 116 ௦௨0 18056 ரப165. 

த.வ. துய்ப்புத்தோட்டம் 

டப்தர் /2௦5/ பெ.(.) ஆவணங்களின் கட்டு; 

டபாப6 ௦1 000ப௱ார்8; [601515 ௮0 
௦10௪ 600105. 

[2 ஊ5.. ௪272 த, டப்தா] 

டப்தா்பந்து /20/47-ம௮720,  பெ.(ஈ.) 

1. அலுவலகத் தொடர்பான ஆவணக் கட்டு 

களைப் பார்த்துக் கொள்பவன்; [60010- 

(66061. 2. அலுவலக சிறு வேலைகளைக் 

கவனிப்போன்; 911௨006 10 8௮ ௦114௦௨. 

த.வ. ஆவணப் பணியாளன் 

டப்பஞ்சு /2௦௦௪௫ப, பெ.(॥.) பகட்டுக் 
கரையுள்ள வேட்டி (வின்.); 1௦-00108160 

௦101. 

த.வ. கொட்டைக்கரை 

க. டபான்சு. 

/76. 02,5,227720/ 5 ௧. டப்பஞ்சு] 

2022 பெ.(॥.) இந்துத்தானி 
தொனியில் அமைந்த ஒருவகை இசைப் 

பாட்டு; 18௱॥ 5000 ௨11பா60 1௦ [110 ப51௮ 

816 07 ௱ப510௦. 

டப்பா 

த.வ. மக்கள்பாட்டு 

[(.. 200௪ 2: த, டப்பா] 

டப்பா“ 200௧, பெ.(ஈ.) 1. மெல்லிய மாழை 
(உலோகம்) முதலியவற்றால் பலவகை 
அளவில் செய்யப்படும் மூடி போட்ட 
கொள்கலம்; ௦௦ர்௮1ஊா (௨06 ௦1 ஈ௦1வ/5 
166 ௦ 195140), (/ஈ (௦7 ஸலா/௦ப5 51228). 
'கடிகை டப்பாவில் போட்டு கூடு பொடி 
டப்பா. 2. சிமிழ்; 8௱வ]| 00% 1407 16600 
]618/615, 5081 610., ௦95912, 

த.வ. அடைப்பி 

//7. 15/72 த. டப்பா] 



டப்பாக்கரை 

டப்பாக்கரை /௪௦௦2-6/௪௮20 பெ.(ஈ.) 

ஆடையின் அகண்ட பகட்டுக்கரை (இ.வ.); 

(4௨௦௦04 ௦71 8 01014. 

த.வ. அகலக்கரை 

[டப்பா 1 கர] 

டப்பாக்கிஅரிசி /20௦2/44௮7/5/ பெ.(.) ஒரு 
வகை ஆழ் வள்ளி அரிசி; 8 10 ௦7 106 166 

5900. (சா.அக.) 

[டப்பாக்கி * ரிசி] 

[அறி 2 அறிசி/ 
டப்பாக்கிறரிசிகஞ்சி /2௦,22/0/0-௮7/2-2ற 

பெ.(ஈ.) டப்பாக்கி அரிசியால் செய்யும் கஞ்சி; 

2 119 ப19 இப 208160 100 181009. 

(சா.அக.) 

[டப்பாச்கி-, தரிசி - கஞ்சி] 

டப்பாங்குத்து /௪௦௦/4௪ப//ப, பெ.(॥.) பாட் 

டுக்கு அல்லது தப்பட்டை போன்ற கருவி 

களின் ஓசைக்குத் தகுந்தபடி குதித்துக் 
குதித்து (ஆண்கள்) ஆடும் ஆட்டம்; 8 5011 

௦14 ண 0௦6 1ஈ 8176615 (நூ 6) 1௦ 

௮ 10ா௦௩1860 1பா6 800 800008/60 0 

ொயாக. அண்மைக் காலங்களில் டப்பாங் 

குத்துர் பாடல் திரைப்பாடல்களில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது ': 

டப்பாசு 2௦2250, பெ.(॥.) சீனவெடி (கொ.வ.); 

1112-01804215. 

த.வ. வண்ணவான்வெடி 

[(. 20௦252 த. டப்பாசு] 

ட டப்புப்பலகை 

டப்பாசுச்செடி /20025ப-2-021 பெ.(1.) 

வெடித்துச் சிதறும் காய்களையுடைய செடி 

வகை; 81 வா௦56 0005 6பா51 ௨0 

805116 56608. 

த.வ. வெடிகாய்ச்செடி 

/டப்பாச 4 செ] 

[. 290025 5 த. டப்பாசு/ 

டப்பால் /௪௦௦4/ பெ.(॥.) அஞ்சல் (தபால்) 
(இக்.வ.); 0051, ஈகா. 

7. 0௦௮/2 த, டப்பான்] 

டப்பி /௪22/ பெ.(1.) சிமிழ் (கொ.வ.); 8௱1வ॥ 60% 

௦ 0856, 

த.வ. குப்பி 

[/7. 00/2 த. ப்] 

டப்பு' ௪௦2௮, பெ.(ஈ.) 1. காசு (துட்டு) வகை 

(வின்.); வ! ௦00068 ௦௦4, பேம், 20 0956. 

2. துட்டு, பழைய நான்கு காசு (இ.வ.); மே 

வார் 1/3 உக. 3. பணம் (இ.வ.); 0984, 

௱ஷு. 

த.வ. பணம் 

டப்பு” 82௦0, பெ.(.) கப்பல் வேகத்தை 

அளக்கும் கருவி; (09, 8 [ஈ5்பராகார் 10 

2806112110 10௨ 80660 01 ௨ 5/2. 

(14.12. 66). 

த.வ. வேகமானி 

டப்பு” 2௦௦0, பெ.(ஈ.) 1. பொய் (வின்.) 1156 

“௦௦0. 2. பகட்டு (வின்.); 018018, 

5%08/11655. 

டப்புக்கயிறு /222ப-/-/4ஆம, பெ.(1.) டப்புப் 

பலகையின் ஓட்டைகளின் வழியாய்ச் 

செல்லும் கயிறு; 1006 058110 111100 146 

௦165 514 1௨ லர்றரர125 ௦1 8 (09. 

(14. [441/. 66). 

த.வ. துளைக்கயிறு 

[டப்பு - கிற] 

டப்புப்பலகை 7200 ப-0-0௮/2920 பெ.(॥.) 

டப்புக் கருவியிலுள்ள மரத்துண்டு; 1116 1606 



டப்பை!' 

07 4000, பெ8ரொகாம் (ஈ 8806, நர்ன் 15 

ப560 116100. (14.14. 67). 

த.வ. ஆப்புக்கட்டை 

[டப்பு * பலகை] 

டப்பை" /௪௦௦௮/ பெ.(1.) டப்பி பார்க்க (வின்.); 

566 (2007 

டப்பை” /௪௦௦௮/ பெ.(॥.) மூங்கிற் பிளாச்சு 
(வின்.); ஈ௮/14 ௦7 50ம் ட்கா௦௦௦. 

த.வ. பிளாச்சு 

[தெ. டப்ப் * த. டப்பை] 

டப்பை” /௪௦2௮/ பெ.(.) காவல் (வின்.); 084௦1. 

டபரா /௪௦௮72, பெ.(॥.) சூடான தேநீர், பால் 

போன்ற குடிப்புக் (பானங்) களை ஆற்றிக் 

குடிக்கக் குவளையோடு பயன்படுத்தும் 

விளிம்புள்ள சிறிய வட்ட வடிவ ஏனம்; 8 | 

58ப081-|146 4655௨ 511914/ 0660௦ ப560 
21000 ங் ௨ 1ப௱ுனா 10 8எஙா0 ௦1 
1/6. 

த.வ. அகல்குப்பி 

டபாய்-த்தல் /௪௦௯-, 4 செ.குன்றாவி.(.1.) 
1. ஏமாற்றி மேற்கொள்ளுதல் (இ.வ.); 1௦ 
௦1ப818, 1௦ 19/4. 2. கிண்டல் செய்தல் 
(பரிகசித்தல்) (கொ.வ.): 1௦ ஈா௦௦16 ஐ. 

த.வ. கரவடிப்பு, ஏய்ப்பு 

[/7. 0/7௪04722 த. டபாய்-,] 

டபீர்முரி /௪௦/-ரய பெ.(.) தஞ்சாவூரில் 1773 
ஆம் ஆண்டு டபீர் பண்டிதரால் ஏற்படுத் 

530 ட௪ம்பப்பை 

தப்பட்ட நிலவரித் திட்டம்; 561048௱ாம் ௦7 
௨0 ர[வூவாப௦ ॥ர 180016, 25 ॥ார்௦0ப௦60 

நடா றவ 1773&.ம்.(வோ.ம்.।. 

169). 

டபீரடி /20/-௪ற1 பெ.(॥.) பெரும் பொய் 
(கொ.வ.); 610 116. 

த.வ. அடாவடி 

[டபீர் - அடி] 
டபீரடியடி-த்தல் 7௪-௪1-௪204 

செ.கு.வி. (.॥.) பெரும் பொய் பேசுதல்; 1௦ 

பர்161 8 010 16. என்னடா டபீரடயடிகீகிறாபம்' 

(இவ) 
த.வ. அடாவடி பேசுதல் 

[டபீர் * அடி] 

டபேதார் /௪௦2௦2, பெ.(॥.) தலைமைத் 

ஏவலன் (கொ.வ.); 680 06௨௦. 

த.வ. தலைமையே-லன் 

[0.. 02720272 த. டபேதராா] 

டம்பக்காரன் /27.0௪-/-62, பெ.(ா.) பகட் 

டுக்காரன்; ௮ 0516812110 ப5 0680. 

/டம்பம் - கரரண்] 

[5/6. கோரம௪2 த. டம்பம்] 

(“காரன் " உடைமைப் பொருள். ஆ.பா..ஈ..] 

/4/7702௦,2௮1 பெ.(॥.) (அ.வ.) 

(பெண்கள்) கையில் கொண்டு போகும் பை; 

(18075) ஈகா00௨9; புகாரு 080. பெண் 

சரி மிருந்து டம்பப் £பபைமை யாரோ ஒருவார் 

டம்பப்பை 



டம்பம் 

விளையாட்டாக எடுத்து மறைத்து வத் 
திருக்கிறாா2 

த.வ. பகட்டுப்பை 

[டம்ப - பைர 

டம்பம் 277,5௮7, பெ.(1.) 1. வெளிப் பகட்டு 

(ஆடம்பரம்); 60 81000 பவா. உள் 

டம்பத்தை என்னிடம் காட்டாதே: 
2. அடாவடி, வீராப்பு; [211 ௦ உஊ௱றநு 0௦881. 

டம்பமாக.ப் பேசுவார், காரியத்தில் ஒன்றும் 
கிடையாது. 

த.வ. தற்பீற்றல், பகட்டு 

ர். ரனாரம் 2 2 த, டம்பம்] 

டம்பாசாரி /௯7ம்222 பெ.(.) பகட்டுக் 

காரன்; 1௦0. 

[5/1 7277.4/27-2020/2 2 ஐ. டம்பாசாறி] 

டம்பாசாரிவிலாசம் /௮௱70222-10//22/7), 

பெ.(ஈ.) விசுவநாதன் :இயற்றியதும் பகட்டு 

மிக்க ஒருவனது கதையைக் கூறுவதும் 

நகைச்சுவையுள்ளதுமான நாடக நூல; 

. ரொவாகர்ப்பேடு (௨ [46 ௦7௨102, 0 

//515:2-/7.21/72/7. 

டம்மாரம் /காாரஅசா, பெ.(ா.) டமாரம் 

பார்க்க; 596 /27747௮7. ஒட்டகமேற் கொட் 

டுகின்ற டம்மாரம் (விற ஸி.விடி. 523). 

த.வ. சிறுமுரசு 

டம்மானம் /௭1சச7, பெ.(॥.) டமாரம் 

பார்க்க (வின்.); 566 /24/774/:2/77. 

டம்ளர் /௪௭/2:, பெ.(ஈ.) ஏன (பாத்திர) வகை; 

20௦7 355616. 

த.வ. குவளை 

/[8. (பாாம்/22 த. டம்ளா] 

டமரகர் /௪௭௫:௪௪௪ பெ.(ஈ.) மருத்துவ நூல் 

செய்த ஒர் சித்தர்; 9 51002 பர்௦ 15 11௨ 
பர ௦017௨௨01௦8 0௦௦1. (சா.அக.) 

த.வ. தமிழாகரர் 

531 டமாரம் 

டமரகன் ௪7௮௪72, பெ.(.) சுந்திரா 

னந்தரின் மைந்தர்; 6 [5 1௨ 80 ௦71 

5பரகவோவார௮.. (சா. அக.) 

டமரத்தை /௭௱௪:௪//௮/ பெ.(॥.) கொச்சித் 

தமரத்தை; 61/1. (சா.அக.) 

டமரா /௮/77௮72 பெ.(11.) டபரா (செ.வ.) பார்க்க; 

666 [50௪72 

டமரு /2/772/0, பெ.(॥.) டமருகம் பார்க்க; 566 
[22/772//42/77. 

டமருகம் /27௪ப9௮/7, பெ.(॥.) உடுக்கை 

என்னும் சிறுபறை (வின்.); 9 120௦பா ௦0 8௮] 
ரோபா 88060 ॥/66 ௮ா ॥0௦பா01855. 

த.வ. தமருகம் 

[51. 227௮02 2 த. டமருகம்] 

டமாயி' சாசர் பெ...) வளைந்து 

கொடுக்கை; 6195511014), 8655. 

டமாயி” ௪௭௯ பெ.(1.) பெரும்பாலும் விழாக் 

களில் (உற்சவங்களில்) காளை மாட்டின் 

முதுகிலேற்றி வைத்து அடிக்கும் கொட்டு; 
(61112-ப௱ா$ ராயர் ௦ வா ௦80 
௦2148, 88 | ரா௦௦6581005. (1430. ) 

த.வ. விழாப்பறை, ஏற்றுப்பாறை 

டமாரம்!" /௪௭1௮:௮, பெ.(॥.) 1. ஒருவகை 

கொட்டு; 81/40 ௦07 பா. 2. டமருகம் 

பார்க்க; 8566 18௱3ப/௱. 

த.வ. பெரும்பறை 



டமாரம்” 

டமாரம்” கானா, பெ.(॥.) பெருஞ் 
செவிடன் (இ.வ.); 06£50௱ஈ ௦ 15 51006- 

06874, 85 பாக0!6 10 68 வ 8 ர ப௱- 

0௦9. 

த.வ. காதறையன் 

டமாரமடி-த்தல் (௧7௫௪௪0, 4 செ. கு.வி.(:(.) 
செய்தியை எல்லோரிடமும் வெளிப்படை 
யாகத் தெரிவித்தல் அல்லது பரப்புதல்; 1௦ 

50280 ஈ௯5, பறழ் (514. 1660655197); 

(0௦-1௦. எனக்கு வேலை கிடைத்த 

செய்தியை அதறகுளா டபமாரமடித்து 
ஊிட்டாயா?. 

த.வ. பறைமுழக்குதல், பறைதல் 

[டமாரம் - அடி-,/ 

[5/1 ௮2722 த. டமாரம்] 

டமானம் /௭௱£27௮/, பெ.(1.) டமாரம் பார்க்க; 
566 /8712217. கலக்க டமானத்தொணியை 
முழக்க '(குனிப்பா. |, 320, 12). 

டயன் /2)728, பெ.(ஈ.) நேரம் (கொ.வ.): 16. 

[£. 07722 த. டயன்] 

டார் 7/௪ பெ.(॥.) அச்சம் (வின்.); 1627. 

[/7. 2272 த. டா] 

டர்ராக்கிழி-தல் /௪ஈ2-/6/0/2, செ.கு.வி.(4.1.) 
1. டங்காக்கிழி-தல், பார்க்க; 566 /௪ரஏ4- 

4*7//7,2.டர்வாங்கு-தல், பார்க்க; 566 
[272/8 

டர்வாங்கு-தல்' [2/-/2/77ப-, 5 
செ.கு.வி.(3.1.) 1. அச்சப்படுதல்; 1௦ 96 271210. 
2. வயிற்றுப் போக்கு முதலியவற்றாற் 
களைத்துப் போதல்; 1௦ 06 14/65/6860 நர 
0861-0 பா010 ௦7 16 600618, 6)6065816 
௦1 60. 

டர்வாங்கு-தல்£ [21-/2/72ப-, 5 
செ.குன்றாவி. (5.1.) களைக்கச் செய்தல் 
(கொ.வ.); 1௦ மாறா பாசோ பாட6வ1ஐ06 
51மவா; 1௦ 60801 60065814/6 ௩௦11: 8 11௦0 
௨180௦ பா௭. 

(டார் - வாங்கு] 

[5/7 272 த. டா] 

அகில் டவண்டைவாங்கு-தல் 

டரா /௪72, பெ.(1.) ஒருவகைப் படரும் கொடி; [( 

15 8 0௦00௱௦ 016602 (௦ 06 1௦பா0 ௮ 

௦ 1015. (சா.அக.) 

டராய்-த்தல்! /272)-, 4 செ.குன்றாவி.(3.1.) 
இனிய சொற் (வார்த்தை)களைக் கூறி 
வஞ்சித்தல் (இ.வ.); 1௦ 060614/6, 061௦௦! 8 
0௨5௦ நூ ௩௦/60 10105. 

த.வ. நயரஏய்ப்பு 

[17. 242722 த. டராய்-,] 

டராய்-த்தல்” /272)-, 4 செ.குன்றாவி.(ப.(.) 
நிலைநிறுத்துதல்; 1௦ 11%, 6512001184, 80/ப5ர், 
56106. (0.6.). 

//7. 272022 த. டராம்-] 

டலாயத்து /அ/ஆ௪ப, பெ.(.) வெள்ளி வில்லை 
அணிந்த தொண்டன்; [690 0௨0 ௦1 9 
01811101 ௦7 151004! 011106, 85 நவா ௮ 

511467 08006. 

த.வ. அதிகார ஏவலர் 

/ப.. 4/3௮/2//2 த. டலாயத்து] 

டவண்டை ௪22] பெ.(ஈ.) 1. பெரிய பறை 
வகை (வின்.); 8 019 ரபா. 2. பாழ், சுழி 

(சுன்னம்); 002, 2610௦. அவன் தோவில் 
டவண்டை வாங்கினான் (இ. 

த.வ. ஒருகண்மாக்கிணை, தவண்டை 

[5/6 ஈ௭ாசாகா(ப) 5 த. டமாரம்] 

க. டவணெ; தெ. டவின. 

டவண்டையடி-த்தல் /சசார்ட்சர, 4 
செ.கு.வி.(4.1.) தேர்வில் தவறுதல்; 1௦ 18], 95 
॥ ௮ லகர. 

[டவண்டை 4 அழி. ] 

டவண்டையா-தல் /௪௦௪78%/2-, 6 செ.கு.வி. 
(1.) இறந்து போதல்: 1௦ 0௨௨1௨ ௦0௨5 
(851, ப5601॥ ௦௦4௨. வன் ட வண்டை 
யாகி விட்டான் (இ.௮ப). 

[டவண்டை * அ] 

டவண்டைவாங்கு-தல் /2௦2022ட௨/79ப-, 5 
செ.கு.வி.(3.1.) டவண்டையடி-தல், பார்க்க; 
566 /20/௮410-0/௪ 01, 

[(டவண்டை - வாங்கு-,] 



டவாமரம் 

டவர்மரம் /௪௦௫௯-7௮௮, பெ.(ஈ.) பாய் 

மரத்தின் நான்காவது அல்லது உச்சிப் பாகம்; 

£ருூவ ற (14. 4. 81). 

டவல் 19/௮ பெ.(.) துண்டு; 106]. 

த.வ. உறிவை, கைத்துண்டு 

[£. ௦2/52 த. டவல்] 

டவளாய்-த்தல் /௪௦௪/2)-, 4 செ.கு.வி.(3.[.) 

மிகையாக உண்ணுதல் (இ.வ.);: 1௦ ௨81 0 

061௦ 600655, 

த.வ. கும்முதல் 

க. டவலிசு 

ட௪வளி /2௦௮/ பெ.(ஈ.) ஏய்ப்பு, வஞ்சகம் (இ.வ.); 

1[3ப0, 06067; |16. 

க., தெ. டவளி. 

டவற்குந்தா ௪௭2-172, பெ.(.) உச்சிப் 

பாய்மரம்; [0௮ 251 (ஈபர்.). 

[[8/௮141/யா08] 

டவற்பறுவான் /2௦௪/-02௮71ப//2, பெ.(॥.) 

உச்சிப்பாய்தாங்குங் கட்டை; [02] 3810 

(1அபர்.). 

டவாலி 7/௪௭௮// பெ.(1.) வில்லையோடு கூடிய 

தொண்டனின் தோட்கச்சை (கொ.வ.); 

6௦5 0௨11 ௦ வரர் 8 08006 15 8௦. 

த.வ. தோளணி,மாராப்பு 

வா. 020:2/2 த. டவாவி] 

ப் டவுல்வசூல்பாக்கி 

டவுல் /200/ பெ.(॥.) 1. வட்டாரம் அல்லது 

பண்ணையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய 

தண்டலின் குத்து (தோராய) மதிப்பு; 
6811316, ங௮1/ப21/00, 511316 ௦7 16 

90௦பார் ௦4 ரவூாப வர்ர 8 ௦4 ௦ 

681216 ௱3ு 06 ௨(ழ060160 10 34/610. 

2. ஒவ்வொரு திங்களும் இவ்வளவு சாராயம் 

விற்பனைக்கு எடுத்துக் கொள்வேனென்று 

சாராயக்கடைக்காரன் குத்தகைக்காரனிடம் 

செய்து கொள்ளும் ஒப்பந்தம்; 8072௦௱௨1( 

01/௦2 ௮ யா016581/6 [னாரா 86 15 

917006 ௫ கார் 16 12406 ௨00965 

101946 ௨௨௭௭ ௱௦ள் 8 01௮ பபலார்டு ௦4 

10ப01 101 5516. 3. தவுல் பார்க்க; 596 121/0/. 

த.வ. வருவாய் மதிப்பீடு 

//7. ப/2 த. ௮ல்] 

டவுல்கணக்கு /௪ய/6௪7௮/4/40, பெ.(ஈ.) வரி 

செலுத்துவோனுக்குக் கொடுக்கும் தீர்வை 

விளக்க (விவர)க் கணக்குக் குறிப்பு; 647801 

110௱ 16 ற க160 865658, மன 

1௦1 16 ர்க ௦7 2 122-றஷுக. 

[டல் - கணக்கு.] 

7. 20/5 த. டல்] 

(கண 2 கணக்கு.] - 

டவுல்சமா /20ப/-2௮/772, பெ.(ஈ.) ஒரு வட்டா 

ரத்தின் அல்லது ஊரின் தீர்வை மொத்த 

வருமான விளக்கம் (விவரம்); 0211/0ப1/85 ௦74 

(16 1௦1௮] ரசூவாப௨ 8556558560 பற 8 

01511௦1 ௦ 4806 (ஈ.1.). 

//4. கசா த.டவுல்சமா] 

டவுல்நாமா /௪/ப//ரசரக, பெ.(॥.) டவுல் 

கணக்கு பார்க்க; 566 /௪1ய/-627௪40, 

(௩. 

டவுல்வசூல்பாக்கி /21/ப/-1/22ப/,0447 

பெ.(1.) சேர வேண்டிய தொகை நிலுவைத் 



டவுலடி-த்தல் 

தண்டல் இவற்றின் விளக்கம் அடங்கிய 

௨ ஈவுூப6௨ 8000பார் 

௦௦1வாரார ற2ார்௦0ப/கா5 01 0ர80 

௦0௦11௨01௦1 800 68௮0௦6. (௩.1.). 

வரிக்கண க்கு; 

த.வ. வரிக்கணக்கு ஏடு 

[டவுல் * வசூல் - பாக்கி] 

[/7. சர்ப ம250/2 த. டவுல்வகுல்] 

டவுலடி-த்தல் /௪௭ஈப/௪, 4 செ.கு.வி.(.॥.) 

1. தன்னைத் தானே புகழ்ந்து கூறுதல்; 1௦ 
௮156 065வ], 0௦851, 86 668140 0065 

பே ரொப௱. 2. பொய்ச் செய்தி எழுப்புதல்; 
1௦ பட்டா ॥/65, 5620 131856 [ப௱ா௦பா5. 

த.வ. தன்னை வியத்தல் 

[டவுல் - அடி-பீ 
[4ப. 20௮/2 த. டவுல்] 

டவை 7௪௭௮; பெ.(॥.) தலைமைத் தொண்டன்; 

[1௨290 06௦. 

[0. 2௦720472 த. டை] 

டவைதார் /௪௦௪2௮, பெ.(1.) டபேதார் பார்க்க: 

866 (206027 

டாக்கன் [2/2 பெ.(ஈ.) செருக்கன் (வின்); 
பர் 121015. 

[/7. [2722 த. டாக்கள்] 

டாக்கா [௪/4 பெ.(ஈ.) மேலோட்டுத் தையல் 
(இ.வ.); 62519. 

]/7. சீராகி த. டாக்கா] 

டாக்காணா [௪/௪ பெ.(ஈ.) அஞ்சலகம் 
(இ.வ.); 0051 011106. 

[/7. ரனகாச2 த. டாக்காணா] 

டாக்கார்ட்டு சப ப, பெ.(ஈ.) இரட்டைச் 
சக்கரக் குதிரை வண்டி வகை; 0௦0௦. 

(8. 0092௮112 த. டாக்கார்ட்டு] 

டாக்கு /ச/4ய, பெ.(ஈ.) 1. வலிமை: 511எ2ா010, 
£00ப511௨86. 2, செருக்கு (வின்.); 64ப| 
800, ஜாா06. ் 

534 டாங்கி 

டாக்கும்டீக்குமாய் /ச/பா-ப்/யார-2) 

பெ.அ.(80].) சிறப்பாக (இ.வ.); ॥" & ஈ69௦14 ௦0 

361। 065560 ரா8௱எ. 

த.வ. வெள்ளையும் சள்ளையுமாய் 

டாக்கோடாக்காய் [2/4202/0621, 

வி.அ.(8௨03.) வேகமாய்; 14) 621 80660. 

டாக்டர ர௪//2) பெ.(ா.) 1. மேல் நாட்டு 

மருத்துவ முறையில் படித்துப் பட்டம் பெற்ற 

மருத்துவர்; 000101 (017 ௱601௦16). 

மருத்துவத் துறையில் ஈடுபடும் டாக்டாகள் 
கிராமப் புறங்களில் சே ௦/3 நசன் 

பயக்கும் செயலாகும்; 2. முனைவர்; 000107 

01 0ஈ1௦500135. 

|... 2௦20072 த, டாக்டா்] 

டாகினி /௪௪/ பெ.(॥.) இடாகினி (இ.வ.); 3 

1உராவ/6 (ற. ௦ 9௦1/8. 

டாகு /2/40/, பெ.(ஈ.) புள்ளி (வின்.); ரா, 500௦, 

பாவா. 

[2௨௭5. 92/5 த. டாகு] 

டாகுபோடு--தல் /௪/0-202-, செ.கு.வி.(3.[.) 

மாடு, குதிரை முதலியவற்றிற்குச் சூடு 
போடுதல் (வின்.); 1௦ 012௭0 ௦2111௦ ௦ 101565 
வ!) ௨160-௦1 ௦. 

[/டாகு 4 போடுி-..] 

//2௨51. 427/4 5 த. டாகு]] 

டாங்கர் /சரச25 பெ.(.) 1. டாங்கர்மா பார்க்க: 
566 /4/1௮/772. 2. டாங்கர்பச்சடி பார்க்க; 
566 [2/192/-0.200207 

டாங்கர்மா /சரரஅரசி பெ.(ஈ.) உளுந்துமா 
(இ.வ.); 618007௨௱ 1௦ பா. 

[/827. 8217௮7 த. டரங்கர்மா] 

டாங்கி /க௪/ பெ.(ஈ.) சக்கரங்களின் மேல் 

சுற்றி வரும் இரும்புப் பட்டை பொருத்தப் 
பட்டதும் நீண்ட குழா (பீரங்கி)யை 



டாங்கிலிமூலம் 33௮ டாபால்நடத்து-தல் 

உடையதுமான படைத்துறை (இராணுவ) 

வண்டி; 14114 (ப560 11 2-1). பகைவர் 
நாட்டைத் தாக்கும் போது பயன். படுத்தப்படும் 
டாங்கி. 

த.வ. இடிகுழல் இரும்புந்து 

/£. 42 த. டாங்கி] 

டாங்கிலிமூலம் /கர்ச/ட7ப/௮, பெ.(॥.) 

ஆடாதோடை; 14/90௮ ஈபர். (சா.அக.) 

டாங்கு நதரசபம, பெ.(॥.) ஐந்து குன்றிமணி 

எடை: ௮ வர் 04 114௨ /:௪1/2"5 9815. 

(சா.அக.) 

டாண்-என்று 87-27, வி.அ.(3..) (பே.வ.) 

(குறிப்பிட்ட காலத்தில்) சிறிதும் தவறாமல்; 

மிகச் சரியாக: ௦6 116 0௦0. முதல் தேதி 

யன்று டாணென்று உரடகையைக் கொடுத் து! 

ிநிவார். சொன்னபடி டாணெொன்று ஆறு 

மணிக்கு வந்துவிட்ட யே 

த.வ. முற்றாக, நெற்றாக 
டாணா [௪2 பெ.(1.) காவலிடம் (கொ.வ.); 

0௦1106 518110, 0ப20-௦ப56. 

[ப். 92722 த. டாணா] 

டாணாக்காரன் /சாச-22, பெ.(1.) 

காவற் தொண்டன்; 06௭500 08106 01 9 

001106 51911௦, 5181/௦7-௦ப56 011108, 

0௦1106 ௦0௦1518016. 

டாணாதார் /சாச22: பெ.(॥.) டாணாக் 
காரன் (இ.வ.) பார்க்க; 566 /272-/-4212. 

டாப்பு! 2௦20, பெ.(.) பட்டியல்; 0219100ப6, 

(151, ரர௩ானா$ரு, ஜரா 5 றா௨50101/015. 

தெ. டாபு 

டாப்பு 8௦2, பெ.(ஈ.) பகட்டு (இ.வ.); 81101, 

01504, 2௦௱ற. 

[/7. 4222 த. டாப்ப/ 

டாப்பு” /கம2ம பெ.(॥.)உச்சம், சிறப்பு, 
உயர்நிலை; 6606119106, 016௪810655. 

/8. ஏீரசம்2 த. டாப்பு] 

டாப்புச்சிறப்பு /2௦,2ப-2-22020, பெ.(॥.) 
டாப்பு (கொ.வ.) பார்க்க; 566 /2200. 

டாபர் ௪௦௪ பெ.(1.) கூட்டிக் கொடுப்போன் 

(கொ.வ.): ற, றா௦்போல. 

[பீ 0172101022 த. டாப] 

டாபா 822, பெ.(1.) மேல் மாடியின் வெளியிடம் 

(செ.வ.); 0060 161806. 

த.வ. மாடம் 

[6 22ம்: த. டாயா] 

டாபால் /22௮/ பெ.(॥.) கோட்டைக்குச் செல் 

வதற்கான சுரங்க வழி (வின்.); பா- 

ரா௦யா0 085580 4௦ 101111160௦ 01806. 

[6 சசம்2//2 த. டாபாஷ்/ 

டாபால்நடத்து--தல் /20௮/-7௮2௪/10-, 2 பி.வி. 

(ு.௦815.) கோட்டை முதலியன முற்றுகை 

யிடுதற்காகச் சுரங்க வழி அகழ்தல் (வின்.); 



டாபால்போடு-தல் 

0 பு ௱ர்ா6, ஓவு ராறு, 9 
௦865160110 1௦ 1௦11(ர்60 1206. 

[டாபால் - நடத்து] 

[76. 82ம௮//2 த. டாபால்] 

டாபால்போடு-தல் 7202/-2020//- 19 
செ. குன்றாவி.(3.1.) முற்றுகையிடுதல் (வின்.); 
1௦ 50௦ பா 810 0651606 3 100ிரி60 01206. 

[டாபரல்-போடு-, ] 

[76. 22221 5 த. டாயால்] 

டாபால்முறி-த்தல் /2௦2/-ஈயர், 2 செ.கு.வி. 
(4/4.) முற்றுகை நீக்குதல்; 1௦ 8156 3 51606. 

[டாபால் - முறி-] 

[76. 4552/ப 2 த. டரபால்] 

டாம்பிகம் /௧75/௪௮/, பெ.(ஈ.) வீண் பகட்டு 
(வின்.); ௦518115110, 0௦ம். 

த.வ. பகட்டாரம், அலப்பு 

[5 சம்ர்/(௪ 2 த. டாம்பீகம்] 

டாம்பிகன் /கிரம்/(ர௪, பெ.(॥.) இடம்பன்; 
0000௦, 100, 0818ார்2110ப5 ஐனா50. 
இனைய பற்பம் டாம்மிகா (பிபோத. 70, 74). 

த.வ. வீண் பகட்டன் 

[5/. ர2ம்/225 த, டாம்பீகன்] 

டாமா /27௮2, பெ.(ஈ.) ஒரு வகை பரம்: 
பொ௱உஎ 1166. (சா.அக.) 

டாமார்சோபிதம் /௪77௪/-226//௪௱. பெ.(ஈ.) 
ஒரு வகைச் சீனத்துச் செடி; 8 981 ஈ௮1146 
௦14 போ. (சா.அக.) 

டாயம்பாடு-தல் [47/௮/77-0220., செ.கு.வி. 
(1...) ஒர் இசைச் சுரத்தை மூலமாகக் 
கொண்டு மற்ற சுரங்களால் பண்பாடுதல் 
(இ.வ.); 1௦ 8119 8 1பா6 வர்ர (4 ரர் ௦ 
5060௦14160 1016. 

த.வ. தாயம்பாடுதல் 

/டாயம் - பாடி] 

[5/1 சகா? த, டாயம்] 

536 டாலர் 

டாயில்கறி /ஆச்-/௮/ பெ.(ஈ.) ஒரு பறவையின் 
இறைச்சி; 1165 ௦7 2 610. (சா.அக.) 

டார் 74 பெ.(ஈ.) கீலெண்ணெய் (தார்): (2. 
(சா.அக.) 

/£. 2 த. டார! 

டார்வாங்கு-தல் /அ/-02/470-, செ.கு.வி.(.1.) 
டர்வாங்கு-தல், பார்க்க; 526 /2--ப/%7, 

[டார் * வாங்கு-] 

(ர. 272 த. டார] 

டால் [81 பெ.(ஈ.) 1. கொடி (வின்); 1180, 
0010பா$. 2. கேடகம் (வின்.); 511610. 3. ஒளி; 
15116. 4. மிகை பேச்சு: 051811811005, 
௦0257ப - 806600. அவன் டாலடிக்கிறான்” 
(இ?.2/. 

தெ. டாலு; ௧. டால். 

டால்வாங்கி /௪/-சர9/ பெ.(ஈ.) கத்தரிக் 
காயும், பருப்பும் இட்டுச் செய்த குழம்பு வகை 
(இ.வ.); 8 58006 806 ௦7 01௦11 ௮10 ௰்ர்ரர்வி. 

//7. ச௪/-140 /4/17/2 த. டாங்வாங்கி] 

டால்வீசு-தல் /2/-9/2ப-, 5 செ.கு.வி.(1.1.) ஒளி 
வீசுதல் (கொ.வ.); 1௦ 802416, 85 9 9௭; 
ம 56. 2. மிகைபடக் கூறல் (இ.வ.); 1௦1216 
0௦95 401, 

[டால் 4 வீசு] 

டாலடி-த்தல் 7௪/2, 4 செ.கு.வி.(3.॥.) 
கண்ணைப் பறிக்கும் வகையில் மின்னுதல்; 
பளபளத்தல்; 91114௦. சரமூக்குத்தி ௦211ல் 
பட்டு டாஷத்தது” 

டாலர் 8௪2, பெ.(ஈ.) அமெரிக்கா. சிங்கப்பூர் 
முதலிய நாடுகளில் வழங்கும் காசு (நாணய) 
வகை (கொ.வ.); 0௦118, 8 ௦௦4 (ஈ (௦ 
போர 011௨ ப.5.&. 511 ௨௨115 
(6, 64௦. 

த.வ. தாளுருவா 

/£. 0௦/75 த. டாலா] 



டாலு 

டாலு /2/, பெ.(॥.) அலுக்கம் (கமகம்) பத்த 

னுளொன்று (பரத. இராக. 23); 80000 

- -0191ப8, 14௦ 10165 0184/60 01056] 

1௦0௨12, 116 151 0௨0 |000லா 80 

1௦ப௦16௨0 ஙு 98143, ௦16 ௦01 [8 

(௮, (0.5.). 

டாவால் /௪ச2/ பெ.(॥.) டாபால் (வின்.) பார்க்க; 

56௦ /224 

டாவாபோடுகை /22-222//9௮) பெ.(ஈ.) 

கப்பலின் இடப்பக்கம்; 0௦, (6 |611 5106 ௦4 

8 810 (148ப7.) 

[பீ. 420248.,00772 த. டாவாபோடுகை/ 

டாவு /சடப, பெ.(॥.) செருக்கு (கொ.வ.); 

[அபர 255. 

டானிப் ௪, பெ.(॥.) குளிர் நாடுகளில் 

பயிராகும் முள்ளங்கியைப் போன்றும் உருண் 

டையாகவும் உள்ள (கோசு இனத்தைச் 

சேர்ந்த) ஒரு வகைக் கிழங்கு; 11101 85 37 

பாொரா௦பா 518௱ ௦74 பாக55/கே 0௨௱ 

065718, ப560 ௮5 ௨0190165. (சா.அ௧.) 

[8 மீமாரட.டக௪25. பாற் 2 த. 

டானிப்] 

டிக்கட்டு 4௪/10, பெ.(ஈ.) 1. அனுமதிச் சீட்டு; 

(195. 2. திருமண முதலியவற்றில் அனுப்பும் 

அழைப்புச் சீட்டு (செ.வ.); ௦௮10 ௨1 ௦7 

ஈவர் 1௦ ராலார்க06, 610. 

537 டிம்மிக்கட்டை" 

த.வ. சீட்டு 

[8 ரம த டக்கட்டு] 

டிக்காமல்லி 4277௮1 பெ.(.) மயிலாலக்கடி; 

௦8ம்! 28. (சா.அக.) 

டிக்கிரி 7 பெ.(ா.) வழக்குத் தீர்ப்பில் 

நிறைவேற்றுதற்குரியத் தன்மை (கொ.வ.); 

060166 [ 8 பர். 

த.வ. தீர்ப்மாணை 

/£. 0201222 த. ஒகீகிறி] 

டிகாணா சாகு பெ.(॥.) தங்குமிடம் 

(கொ.வ.); 519110, வற. 

[/4. நகர த. காணா] 

டிங்கி நரச] பெ.(1.) குட்டிக் கரணம் (இ.வ.); 

50௱8-83ப!॥, (பாரு. 

தெ., ௧. டிங்கி. 

டிங்கிசுரம் //9ர/5ய௮/), பெ.(॥.) முடக்குச் 

சுரம் (கொ.வ.); 060ப6€ 1௦18. 

[ங்கி * சுரம்/ 

/£. ச21ரப22 த. டிங்கி] 

டிங்கியடி-த்தல் //*த/-)/-2, 4 செ.கு.வி.(4.1.) 

சோற்றுக்குத் திண்டாடுதல் (இ.வ.); (௦ 

911ப0016 ௮0 10 ௦165 1000, 85 1பாாா£0 

௨௦௱௦௨153ப/15, 10௦ (680 8 ழா6௦௧1/0ப5 

6)51810௦6. 

[நீங்கி - அடி-/] 

டிங்டிங் [ரரி/ர், பெ.(1.) உப்புக் கண்டம் (வின்.); 

016௨ூஐ றப. 

டிண்டிமம் /7271௮/, பெ.(ா.) ஒருவகைப் 

பறை; 8 0 07 ரெயா. 

[5ம் ஹ்ற்ாச 2: த. டிண்டிமம்/ 

டிப்பணி 22௪07 பெ.(ஈ.) உரைவகை (இ.வ.); 

01085, ௦௱௱ஊா(கறு. 

[5/0. [002/5 த. ட.ப்பணி] 

டிம்மிக்கட்டை' நாப டர்ச/௪] பெ. (ா.) 

1. தொலைவரி (கம்பி) பழகுங் கட்டை; ௦0௨ 



டிம்மிக்கட்டை” 

௦4 ௨11607௨20௦ 1 பற் 1௦ 10 
1916021ட. 

[யம்மி - கட்டை] 

/[5. சபரு 2 த. டம்மி] 

கள் 5 கட்டு 2 கட்டை - திரண்ட மாத்துண்டு, 

- திரண்ட விறகு 

டிம்மிக்கட்டை ப௱ங்வசற்ச! பெ.(ஈ.) 
முட்டாள் (இ.வ.); 610௦011630. 

டிமம் நிராக, பெ.(ஈ.) வடமொழி உருவகம் 
(ரூபகம்) பத்தனுள் முற்றுகையிடுதலைப் பற்றி 
வருவது (சிலப். பக். 84, கீழ்க்குறிப்பு); 8 470 
௦4 ரொோவா£ 1ஈ 5கா5!எ7் ரஹாஉ5வா (0 ௮ 
51606, 06 ௦418 ரப0௨0௨௱ (0.5.). 

[5/6 வாச 2 த. ஒமம்] 

டிமிக்கி ர்ச் பெ.(ா.) மட்பாண்டத் 
தாலமைந்த ஒருவகைச் சிறுபறை; 89 1/0 ௦4 
(2௦௦, 8௦6 மாம் லா கோள ரவா 

த.வ. தமுக்கு 

[0. /பாரா//2 த. டிமிக்கி] 

டிமிக்கி” ஜீரா பெ.(ா.) (கண்காணிப்பவர் 
கண்ணில் படாமல் அல்லது தான் போக 
வேண்டிய இடத்திற்குப் போகாமல்) ஏமாற்றி 
நழுவிவிடும் செயல்; 91/49 (06 ஒ]1ற; இிஷாா0 
பசார். பள்ளிக்கூடம் போகவில்லையா? 
இன்றைக்கு டிமிக்கியா2 பல தடவை 
காவலருக்கு ஒமிக்கி கொடுத்த 2௧, 
வகைதானான். வாடகையே கொடுக்காமல் 
சிக்கிக் கொடுத்துக் கொண்டு திரிகிறான்” 

த.வ. நழுவல் 

டிமிக்கிகொடு-த்தல் ா்0்0001- 4 
செ.கு.வி.(3:1.) தந்திரமாய் மறைதல் (கொ.வ.); 
1௦ 908000, (௦ 6௦1, 016 01௨ (0௦ 5112. 

த.வ. தப்பி மறைதல் 

[மிக்கி * கொடு] 
டிமிக்கியடி-த்தல் 8/௪] 4 செ.கு.வி. 

(41.) டிமிக்கிகொடு-, பார்க்க; 566 77/4 
௦0 

(ஈ.மிக்கி - அடி-,] 

2386 டிராயர்" 

டிரங்குப்பெட்டி //ப/20-0-02/41 பெ.(ஈ.) 
தகரத்தாலான செவ்வக வடிவப் பெட்டி; 18102 
0856 (101 ௨௦/0 01௦15, 4௦.) (1 ஈ௦14) 

(21014 

த.வ. இரும்புப்பெட்டி 

[ரங்கு - பெட்டி] 

/[£. ராபா த. ரங்கு] 

ல 
கட்டத்? டி ஷ் [11 

டிராம்வண்டி 7277-௪ பெ.(.) மின்சார 
வண்டி (இ.வ); ௮௱. 

த.வ. மின்னுந்து 

[ராம் - வண்டி] 

/£. ர்௮ா)2 ௪, ஒராம்] 

டிராயர்" 2௮ பெ.(॥.) அரைக் கால்சட்டை; 
51016) 9௮11005975. மூன், திற ஒிராரயரும் 
வள்ளை நிறச் சட்டையும் அணிந் 
திருந்தான்: 

(£. சாசன? த. டீராயா] 



ராயர்” 

டிராயர்“ ௯/௪ பெ.(॥.) (மேசை, நிலைப் 

பேழை (பீரோ) முதலியவற்றில் உள்ள) 

இழுப்பறை; 80/2 (01 8 06510). 

ழராயரின் பணம் ைைத்திருக்கிறேள், 

ஈடுத்துக் கொள்: 

மேசை 

த.வ. இழுவை 

/£. ௪272 த. ராயா] 

டிரேகா ரர்கஏக, பெ.(॥.) காந்தச் செடி; ௨ 

பாரா இலார். (சா.அக.) 

டில்லி //4// பெ.(ஈ.) முற்காலத்தில் மகமதியர் 

(மூகலாயர்)களின் தலைநகரமாகவும், 

இக்காலத்தில் இந்தியாவின் தலைநகர 

மாகவும் உள்ள ஒரு மா நகரம்; (0௮1/1, 1௦ 

ஈடு (6 01! ௦4 18௪ 1,4௦91ப15 ௮0 

1௦ 06 ௦81/௮ ௦7 1ஈ14. 

த.வ. தில்லி 

[4 ஜி த. ஒல்லி] 

டில்லிதர்பார்' ர ௮ம் 27 பெ.([1.) ஒரு வகை 

உயர்ந்த பட்டுப் புடவை (கொ.வ.); 9 பா் ௦ர 

5பற!10 5116 858166. 

[4 ஐிர/- ப, சம்சா 2 த. ஒல்விதர்பார] 

டில்லிதர்பார்? ஹரிக்கு பெ.(ா.) 

தன்்முனைப்பாட்சி; 2ப1௦ 080). 

டில்லிபாச்சா ஸி/,2.22254, பெ.(॥.) மகமதிய 

(மொகலாய) அரசன்; (௨ 1400யி 9. 

//1. ௪-0. ௦207௮0 5 த. ழ்ல்லிபாச்சா] 

2309 டீக்கு 

டில்லிராவடம் 4//67.20:222/77, பெ.(.) கெம்பு 

(வின்.); 3 1௦106 பற, 

டின் 77, பெ.(ஈ.) எண்ணெய், அரிசி முதலியவை 

வைத்துக் கொள்ள உதவும் பெரிய அடைப்பு, 
சிமிழ்; 8 18196 0௦18ரஊா ௱௪06 ௦1 1. 

அரிசிப் பாதுகாப்பாக உள்சா ஒன்னில் 
போட்டு வைப்பது நல்லது 

த.வ. அடைப்பி 

[2 2 த. ஒன்] 

டீ ரர பெ.(ஈ.) 1. தேயிலை; (68 |68:. 

2. கொதிக்கும் நீரில் வறண்ட தேயிலைப் 

பொடியைப்போட்டுச் சாறு வடித்தெடுக்கும் 

ஒருவகைக் குடிப்பு; 198, 6 06௭806. 

த.வ. தேநீர் 

[01/. 22 த. டீ] 

டீக்காப்பதக்கம் //442-,0-0212//4/77 

பெ.(ஈ.) மகளிர் அணியும் பதக்க வகை 

(கொ.வ.); 9 /94/ஏ।! 9௦0 ர் ௨ 100- 

௦1850 ௦10010, 561/4 றா600ப5 510085. 

[டீக்கா 4 பதக்கம்] 

[ப. 22 த. டீக்கா] 

டீக்கு ந44ப) பெ.(.) 1. மிடுக்கு; 5010081855, 

(410655 85 ௦4 ராறொா5. 2. சரியாகை; 

69௮௦106565, 00௦6011658, 1111858, 

5ப1(௮0111/. இந்தச் செயல் டீக்காய் 

முடிந்தது. 
[7 0/4 த. டீக்கு] 



டீக்கொடு-த்தல் 

டீக்கொடு-த்தல் 00 00-, 4 
செ.கு.வி.(3.1.) ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக் 

கொள்ளுதல் (கொ.வ.); 1௦ ப், 88 ஈவா ॥ 

11/6. 

த.வ. இடி கொடுத்தல் 

[2 கொடு] 

டீகா! 2, பெ.(.) டீக்காப்பதக்கம் பார்க்க; 
566 //4:2-0-02024/2/77. 

டீகா் 2, பெ.(ஈ.) டீகை பார்க்க (கொ.வ.); 
566 [7௮ 

டீகாப்பொட்டு //62-0-0௦]//, பெ.(ஈ.) மகளிர் 

தலைவகிடுக்கு நேரே நெற்றியிலணியும் 
அணி வகை (இ.வ.); 8 /6/| ஐம் ௩௦ 

ங்கா ௦ 16 1016-1680. 

[டீகா * பொட்டு] 

டீகை //7௮/ பெ.(॥.) உரை; ௦௦௱௱6௱ர்கார, 
01055. 

[5/6 //422 த. டீ] 

டீச்சர் /22௮7, பெ.(ஈ.) ஆசிரியை: ௩௦௱௨ 
168081. டீச்சர் கற்பிப்பதை மாணவ, 
மாணவிகள் ஒருநிலைப் படுத்திக் கவனித் கு 
வந்தாலே அதிக மதிப்பெண்கள் ஏடுக்க 

முடியும். 
[£. 2௪௦722 த. டீச்சா] 

ஆங்கிலத்தில் 168011687 என்னும் சொல் 
ஆண் பெண் பாகுபாடு காட்டாது ஆசிரியர் 
என்னும் பொருளையே கொண்டுள்ளது. தமிழில் 

5340 டூப் 

பெரும்பாலும் டீச்சர் பெண்பால் ஆசிரியரைக் 

குறிப்பிடுகிறது. இதனைப் பொருட்பாட்டுப் 

புடைபெயர்ச்சி எனலாம் 

டீலா' ரக, பெ.(ஈ.) 1. நெகிழ்ச்சி (வின்.); 

1௦00581855. 2. தளர்ச்சி; 6௨/65, 

[01655 1௦55. அவன் டீலா வாய்விட்டான்” 

(5.௧) 
[/7. 70/22 த. டீலா] 

டீலா நச, பெ.(.) சுணக்கம், தாமதம்; 04143. 

க. டீலா. 

டீலாவில்விடு-தல் ///217/-0/21/-, 8 செ.கு.வி. 

(4.॥.) திண்டாட விடுதல் (இ.வ.); 1௦ 1௦1591/5, 

162/6 006 6101655 01 0651/1பர6. 

[டீலா 4 ிடி-] 

டீவு ///ப, பெ.(.) தளுக்கு; 80/16, 13541௦. 

தெ. டீவு. 

டூ / பெ.(॥.) சேர்ந்திருக்கும் சுட்டு விரலையும் 

நடுவிரலையும் பிரித்துக் காட்டித் தெரி 

விக்கும் நட்பின்மைக் (சிநேகமின்மைக்) 

குறிப்பு; ௨ 6%608௱௦1/0 060410 062௮௦ 

91176ஈ௦க/10, 11௦1௦81€0 0 181௦474016 

119 1௦60 ௦71 (6 70௪ வா் ௱ர001௦ 

110615. அவன் டு சொன்னான். 

த.வ. தூவிடுதல் 
டூப் 0, பெ.(ஈ.) (கேட்பவருக்கு) நம்ப 

முடியாதபடி இருக்கும் பேச்சு; பொய்; 116, 

5 உருக; (6. அவன் சொல்வது 
முக்கால்வாசி டூப்பாகத்தான் இருக்கும், 
நம்பிவிடாதே.!:; 2, இறரைப்படங்களில் 
கதாதாயகாகள் நடிக்க இயலாத கடினமான 

காட்சிகளில் மாற்றார் டூப் போட்டு நடக்க 

ப்பது”; பற. 

த.வ. 1. அண்டப்புளுகு. 2. மாற்றாள் 

/£. 00,0௪2 த. இப்] 



டூலி 541 

டூலி ௪44 பெ.(ஈ.) நோயாளிகளை எடுத்துப் 

போகப் பயன்படும் ஒரு நீண்ட மூங்கிலின் 

நடுவில் தொங்கும் கட்டிலை உடைய ஒரு 

கருவி; 8 500 | 1௦ கொரு 5101 

065015, 8 001, 011௨௭6 5ப50வ060 3 

[16 1௦பா ௦௦815 1௦ ௮ 08௱௦௦ 0016 810 

15 60 ரூ 14௦ ௦ 10௦பா றனா5015. 

(சா.அ௮க.) 

த.வ. தொங்குகட்டில் 

டூவிடு--தல் //-172//-, 20 செ.கு.வி.(3:1.) நட்பை 

விட்டிடுதல்; 1௦ 0601816 068146 0௦7 

1[1205112. 

[௫4 விடி-,] 

டெங்கணிக்கோட்டை 

பெ.(1.) கொடி மரமமைந்த மதிலுடன் கூடிய 

கோட்டை (இ.வ.); 1௦71 மு 8௨ 0௨5110 

௦31060 மரி(6் 2 11௮0-5140. 

72/92/0174 

த.வ. கொடிமரக்கோட்டை 

[டெங்கணி 4 கோட்டை] 

க. டெங்கணி, டெங்கண (கோட்டைக் 

கொத்தளத்தில் அமைந்த கொடி மரம்.) 

டெங்கு 72/2, பெ.(.) டிங்கிசுரம் (இ.வ.) 

பார்க்க; 566 /ரம/-5ப/2/77. 

[£. ௨ரப2 த. டெங்கு] 

டெண்டர் /௪௭ர௪ பெ.(ஈ.) ஒரு வேலையைக் 

குறிப்பிட்ட தொகையிற் செய்து முடிப்ப 

தற்காக உடன்படுஞ் சீட்டு, ஒப்பந்தப் புள்ளி 

(கொ.வ.); (௨004. 

[₹. 272272 த. டெண்டா] 

டெலிபோன் 75/௦௦, பெ.(॥.) தொலைபேசி; 

(216006. 

[£. /௮/20/272 2: த. டெலிபோன்] 

டேரா 

72440), 5 செ.கு.வி.(3./.) 

புட்டத்தால் நகர்ந்து நகர்ந்து செல்லுதல் 
(செ.வ.); 10 0260 ௮00 ௦ 16 0பர(௦௦165 

95 9 01100160 06150. 

த.வ. தேங்கி நகர்தல், தேக்குதல் 

டேகை /57௮/ பெ.(॥1.) ஒருவகைக் காட்டுப் 

பறவை (கொ.வ.); 8 610 6470. 

டேக்கு-தல் 

த.வ. தேகை 

௧க., தெ. டேக. 

டேகையாட்டம் /572/)-20/௮/77, பெ.(॥.) 
திருமணக் காலங்களில் மாலை மாற்றும் 

போது மணமகனும் மணமகளும் தம் 

தோள்களில் வீற்றிருக்க இருதிறத்து 
அம்மான்மாரும் ஆடும் விந்தையான 
(வினோத) ஆட்டம் (இ.வ.); 8 பகா 

0௮௦6 ௫ பா௦65, காரர் 1௨ மா106 8௮0 

௦ா10600௦௦௱ ௦ ௭ 510 ய/0675, உன (6 
1௮1121 ௨600219௨ 921௮06. 

த.வ. தோகையாட்டம் 

[பேகை 7 ஆட்டம்] 

தெ. டேகாட. 

டேமணி /க௪ர/ பெ.(॥.) டேவணி பார்க்க; 
59௦ [20/2 

[ப 2/2 த. டேவணி 2 டேமணி] 

டேரா ரச, பெ.(ஈ.) 1. வட்டரங்கு (சர்க்கசு 

நடத்துபவர் ஒர் ஊரில் அமைக்கும் கூடாரம்); 

(உர் (ரூ 8 0௦ப5 றட). வட்டரங்கு 

[சாக்கக) நடத்துபவா மேரா அமைத்து 



டேவணி 

பலவகை நிகழ்சீசிகள் நடத்தி காண்போர் 

மனம் கொள்ளைக் கொள்ளச் செய்வர் : 

2. (வீட்டுக்காரர் வெறுக்கும் அளவுக்கு) 

பலநாள் தங்குதல்; 01/2781-ு (10 ௨1௦056 0 
8 1806 10 16 ஒர்ார் 01 08080 

01501625பா6 4௦ 116 1081). தூரத்து உறவு 
என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்து ஒரு மாதம் 

டேரா அடித்து விட்டார். 

த.வ. கூடாரம் 

[11. ௪22 த. டேரா] 

டேவணி [22/ பெ.(ஈ.) முன்பணம் (இ.வ.); 
6ஊா62%௱ஐ௮ ராொளு, 0854 560பா1டு, 

தெ. டேவணி. 

[ 0. டேவணி2 த. டேவணி] 

டைகாத் /அ2 பெ.(ஈ.) இலவய (இனாம்) 
ஊர்; ஊார16 5111௨0௦ 1510 85 பாவா. 

த.வ. முற்றூட்டு 
[0.. 95/42/2 த. டைகாத்] 

டைகிளாட்டு /அரசப, பெ.(॥.) இரு 

மொழிகளிலமைந்த நிலத்தீர்வை, கணக்கு 

முதலியன; 60018 07 760008 1ஈ 14௦ 
1800080685, 86 51 601516. 

த.வ. இருமொழிக்கணக்கு ஏடு 

/£. 29/01 த, டைகிளாட்டு] 

டைமன் 8௪7௪, பெ.(ஈ.) விளையாட்டுச் 

சீட்டுக் கட்டில் ஒரு சாதிச் சீட்டு (கொ.வ.): 

8௭௬005, 8 50/16 ற இஷாரா - 08105. 

[6. 0147701702 த. டைமண்] 

342 டொம்பார். 

டையடி-த்தல் சட்_--௪ர4, 4 செ.கு.வி.(4.1.) 

1. அச்சில் அடித்தல்; 1௦ 8176 1" ௨ 006, 85 8 

01606 ௦4 ஈ௦5!. 2. வெள்ளை மயிர்களுக்குக் 

கறுப்புச் சாயம் போடுதல் (த.வ.); 1௦ 8007 016 

(௦ எல். 

[டை * அஃ] 

[£. 22 த. டை] 

2௦/44ப/-/௮1)  பெ.(॥.) 

கன்னத்தில் பள்ளம் விழுகை; 5$பா%(6ர 85 

டொக்குவிழல் 

006918. (சா.அக.) 

டொக்கை ஸ்; பெ.(॥.) பெருச்சாளி 

முதலியவற்றாற் கட்டடத் தரையில் விழும் 

குழிவு; 60658101 ௦ ௦1௦8 ॥ஈ 116 98/60 

11௦௦1, 080560 04 0௮10100018 610. 

த.வ. துளை விழுதல், தொள்ளை விழுதல் 

டொங்கு' 70, பெ.(1.) பொந்து (இ.வ.); 

016 001/0, 8511 ௨166 0 மவ]. 

தெ. டொங்கு. 

டொங்கு” ௦/ர7ய, பெ.(ஈ.) கோணல் (கொ.வ.); 

0100180655. 

க., தெ. டொங்கு. 

டொங்குவிழு-தல் 8௦,470-0/ப-, 2 செ.கு.வி. 

(1.1.) பணம் முதலியன குறைதல்; 1௦ 

0601689886, 001016, 10௦ 66 ௨௦ 85 

௱௦௱வு. முப்பதில் 2 ரூபா டொங்கு 

விழுகிறது" (இ... 

த.வ. தொங்கல் விழுதல், குறைபடல் 

[டொங்கு - ஸிழு-,] 

டொம்பர் ரச, பெ.(ஈ.) கழைக் கூத்தன் 

(கொ.வ.); 9 பொற 1166 ௦4 10௦15 த 

80 1006-0800615. 



டொம்பரவா் 

த.வ. தொம்பன், தொழும்பன் 

க. டொம்பரு. 

டொம்பரவர் 0/775272௦2 பெ.(॥.) டொம்பா் 

(வின்.) பார்க்க; 566 20/77.02- 

டொழா 0/5, பெ.(ஈ.) இலுப்பை; ஈ8ர௦1, 

168௨0 ௱௦௱்ப௨. (சா.அக.) 

டொள் / பெ.(1.) கப்பற் கயிறு மாட்டும் 

முளை; ௦௮ஷரா0 91 (ஈ௮பர்.). 

த.வ. குட்டம் (கூட்டம்) 

/௰ப. 0௦/2 த. டொள்/ 

டொள்மேசை 0௦7752 பெ.(ஈ.) கப்பற் 

கயிற்றுச் சட்டம்; 63/10 7௮/1 (1௮பர்.). 

[டொன் 4 மோச] 

/௰ப. 2௦/2 த. டொள்/ 

டோக்கன் /ம//௭7 பெ.(॥.) வில்லை; 9 

/௦ப௦ிள 0 0160 6021060 101 00008 ௦ 

5ஐ1௩1065. 

த.வ. வில்லை 

[₹. 7௦42 2 த. டோக்கன்] 

டோக்கு ௪5/4, பெ.(ஈ.) பணம் (ரொக்கம்); 

3௮70 ௦851, ஈசஉஙூறாஞ் டோக்கா நூறு 

ரூபாய் கொடுத்தேன் (கொ.௨:. 

க., தெ. டோகு. 

243 டோங்கு-தல் 

டோகர் 59௮, பெ.(ஈ.) மோதுகை (இ.வ.); 

1016, 511016, 601[15107. 

//7. எனா 2 த. டோகர்] 

டோகாகொடு-த்தல் /6ர7௮2/-4௦20/-, 4 

செ.கு.வி.(3.1.) 1. மோதுதல்; 1௦ 0௦1106. 
வண்டி டோகர் கொடுத்தது” (இ.வ. 
2. ஓடிப்போதல்; 1௦ ரபா ௮0/2, 805000. 

அவ் பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு 

டோகா' கொடுத்து விட்டான் (கொ..௨0, 

த.வ. இடிகொடுத்தல் 

/டோகா் - கொடு] 

ரர். 22 த. டோகர்/ 

டோகர்விடு-தல் /5/2-0/-, 20 செ.கு.வி. 
(ு.1.) டோகாகொடு-, பார்க்க;566 7/22- 

4220/- 

/டோகா - ிழி-]/ 

[7 2 த. டோகா] 

டோங்கா //92, பெ.(ஈ.) விதை வீக்கம் 

(அண்டவாதம்); 1140700616, 8/0 ௦1 1௦ 
50101பாா. அவனுக்கு டோங்கா விழுந்து 
ஜிட்டதுகொ.௨, 

த.வ. புருடை வீக்கம், கொட்டை வீக்கம் 

//7. ௪ப//72 2 த. மடோங்கா] 

டோங்கு-தல் 25/7ப/-, 5 செ.கு.வி.(3.!.) 

முழங்கையாற் கோலியுருண்டையைத் தள்ளி 

விளையாடுதல் (வின்.); 1௦ 1ஆுூ 814 ௭ம், 

பரா 1 எரர் 106 610௦15. 

தெ. டோகு. 



டோப்பா 

டோப்பா (2௦0, பெ.(ஈ.) ஆண்கள் தலையில் 

வைத்துக் கொள்ளும் செயற்கை முடி; பொய் 

முடி; 10 (10). திரைப்படங்களில் 
டோப்பாறை அதிக அசளாரில் 

பயன்படுத்துகிறார்கள் 

த.வ. புனைமுடி 

டோபி /62/ பெ.(ஈ.) சலவைத் தொழிலாளி 
(இக்.வ.); ௩888௭ றாவ, ௦5. 

//7. 226/2 த. டோபி] 

டோபிகானா /[2/2ர௪, பெ.(ஈ.) சலவைத் 

துறை (இ.வ.); 01806 107 251௦ ௦1௦10. 

டோமம் /77௮, பெ.(ஈ.) ஓர் மூலி; 8 ௮1. 

(சா.அக.). 

டோரியா' கநக, பெ.(ஈ.) ஒரு வகைத் 
தயிர்ப்பச்சடி (இ.வ.); ஈஒ1151) ௦4 ௦பா௫௨ ௮௩0 

௦005. 

[0.. 20722 த. டோறியா] 

டோரியா” [ச பெ.(ஈ.) இடையிடையே 
இழைக் கோடுள்ள துணி வகை (கொ.வ.); 
511060 ஈப51ஈ. 

[/1. ர௦722 த. டோரியா] 

டோல்" 5/ பெ.(ஈ.) 1. ஒரு வகை இசைக்கருவி: 
8 1806 பா. கூறு சங்கு டோல் முரசு” 
(தணிப்பா |, 270, 1). 2. திறமையும், அறிவும் 

544 டோலாயந்திரம் 

சேர்ந்த பேச்சு; 012/6 1814. உன்னுடைய 
டோல் இங்கே செல்லாது (இ.௮.). 

த.வ. தோல் 

தெ. டோலு. 

[/7. 12/2 த. டோல்] 

டோல்* 8/ பெ.(ஈ.) தூங்குமஞ்சம் (இ.வ.); 

516600 ௦௦0. 

[54. 70/22 த. டோல்] 

டோல்பின் /8௦/, பெ.(॥.) கப்பலின் 

முகப்பைத் தாங்கும் கட்டை; (10316, 
50011 80௮ பாசோ (௨ 00/5 றார(. 

த.வ. ஒங்கில் கட்டை 

/£. 2௦/0//72 த. டோல்பின்] 

டோலக்கு 85/40, பெ.(॥.) சிறுதோல் 

இசைக் கருவி வகை (இ.வ.); 8 88! பரா. 

த.வ. கைப்பறை 

[/7. 872442 த. டோலக்கு] 

டோலாக்கு 76/56, பெ.(ஈ.) காதணி வகை; 
வா 88 வகர. 

த.வ. தொங்கட்டான் 

[7]. /௦/22 த. டோலாக்கு] 

டோலாக்கியம் 270/2/00௪௮7, பெ.(ஈ.) ஒரு 
சீமைச்செடி; 8 101610 01௮. (சா.அக.). 

டோலாயந்திரம் ஈ5/ஆ௭௪௪௱. பெ.(ஈ.) 
டோலேந்திரம் பார்க்க: 59௦ 70/70/7277. 



டோலி 

டோலி ர6// பெ.(.) தூக்கிச் செல்லும் மஞ்சம்; 
112, 000, 880 07 8603. 

த.வ. தொங்கு மஞ்சம், தொங்கலி 

[/7. 76/22 த. டோலி] 

டோலுகிழங்கு ர5////௮/170, பெ.(॥.) சீழ்மூல 

(பவுத்திர)த்தைப் போக்கும் மூலி; 8 ப (6௨1 

போ25 1/51ப18. (சா.அக.). 

டோலேந்திரம் 25/7௭7௮/7, பெ.(ஈ.) நீர் 

முதலியவற்றை ஏனத்தில் (பாத்திரத்தில்) 
இட்டுக் கயிற்றால் அவ்வேனம் தீயிற்படும் படி 

செய்து காய்ச்சும் ஒரு கருவி (வின்.); 8 

௦௦ர்ரவா௦6 10 004110 8/௮ 61௦, நு 

ப$ 12 6556! ௦௦1வாராஈ9 (4 வன 

116 ூ௱ாா5 018 580. 

டோலை %// பெ.(.) ஊசல் (இ.வ.); 516410, 
0 ௦௦0. 

[$/ம. ர0/22 த. போலை] 

டோலையில்எரி-த்தல் ர/௪ற்்், 4 

செ.கு.வி.(1.॥.) டோலா இயந்திரத்தில் 

வைத்து ஆவி எழும்படி தீமூட்டுதல்; 1௦ 1681 

(6 0ப0 ௦ ரா6்ளா6 1 6 ௨றறகாகம்ப5 

10௦1 1900 பா 6௨4. (சா.அக.) 

டோலோற்சவம் 6/27-5௮௦௮7, பெ.(ஈ.) 

அழகுபடுத்தப்பட்ட ( அலங்கரித்த) ஊஞ்சலில் 

கோயில் திருமேனிகளை (மூர்த்திகளை) 

. எழுந்தருளுவித்து ஆட்டி நடத்தும் விழா; 8 
25114௮ ர கார்ன் ௨13065 01 0005 800 

. 0000065865 816 018060 [ஈ॥ 8 9060012160 

245 டெஎல் 

கிரா ௮ா0 10060 1௦ 810 170. 

த.வ. பொன்னூசல் திருவிழா 

[5/. 05/27 ப9௮1௮ 2 த. டோலேோசவம்] 

டோளக்கை 75-5௮) பெ.(॥.) பறவை தன் 
சிறகுகளைச் சமப்படுத்துவதுபோல் இரு 
கைகளையும் இருபுறத்தும் விரித்துக் 
காட்டும் நாட்டிய (அபிநய)க்கை (பரத. பாவ. 
52); 3 005௦ 04/௦4 ௦0௦151515 ஈ ஐர்வாரொர 

6ாலா05 ௦00௦1 51025 ॥ா ஈசர் ௦1 9 

௦ மவலானார 151 ௦ஈ 06 நாா05. 

த.வ. விரிசிறைக்கை 

[டோள - கர] 

[8ம் ரம: த. டோனா] - 

டோளாயந்திரம் சக5/ஆ22/7, பெ.(.) 
டோலாயந்திரம் பார்க்க; 566 0/௮ 

272/7. (சா.அ௧.). 

டோசு 7650, பெ.(॥.) சில நேரங்களில் செய்த 
தவற்றுக்காகக் கிடைக்கும் திட்டு; [20ப16 , 
(கார் ௦06௨ 6208117465 101 6/5 / 2 

ஈர5181665). தேரம் கழித்துச் சென்றால் 
அப்பாவிடம் டோசு வாங்க வேண்டும் , 

“தூம். கொடுத்த டோசில் அண்ணன் 
திரைப்படத்திற்குப் போவதைக் குறைத்து 

வட்டார. 

டெளல் ௪ப/ பெ.(ஈ.) 1. மதிப்பீடு; 851177816. 
2. உடன்படிக்கை; ஒப்பந்தம்; 8016௨1. 
3. டவுல் *£ பார்க்க; 596 /21///7” 

[4 220/2 த. டெல்] : 




